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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54549  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ірина Михайлівна, Роговцов Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Перспективи одержання та використання наночасток 
гідроксилапатиту стронцію для профілактики і лікування підвищеної 
стертості зубів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54550  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Андрій 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 "Sumariadiv"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний засіб, призначений для підвищення ефективності роботи 
студентів та викладачів університету.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54551  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фестивалю "Міжнародний Мистецький Музичний проект  
(виставка та фестиваль) "Український міст дружби". "International 
Artistic Musical project (exhibition and festival) "Ukraine Bridge of 
friendship"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54552  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсюков Вадим 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)  Твір з ілюстраціями "Система Островок Здоровья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір літератури, в якому описується суть та стандарти роботи по 
системі, основні принципи та алгоритм роботи франчайзингу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54553  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Діалоги з тишею"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54554  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Погуда Наталія Вікторівна, Погуда 
Олексій Андрійович  

 

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 "Возможность использования принципа поливариантности 
при принятии инвестиционно-инновационных решений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54555  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Whatever, I'm already late"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54556  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Who cares, I'm already late"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54557  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлюк Євген Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Підприємство всеукраїнської громадської організації інвалідів "ІР СТ 
Україна" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комплексний програмний засіб для 
автоматизації і управління медичним закладом "IRST Medical Servise" 
("IMS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, гнучке налаштування прав доступу, 
фіксація дії користувачів, конструктори бланків і звітів, інтеграція з 
медичним обладнанням, доступ пацієнтів, надійне шифрування даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54558  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Юбилейний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник підготовлений до 220-річчя м. Одеси. Він включає дві пісні 
"Одесский вальс" і "Одесский марш "Восторг".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54559  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальчук Володимир Михайлович, Поліщук Тетяна Брониславівна, 
Жильцова Світлана Віталіївна, Пронько Людмила Михайлівна, 
Петренко Ліна Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хімічна термодинаміка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54560  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Стратегічні пріоритети розвитку "Зеленої 
економіки" у країнах світу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснений огляд стратегічних напрямків реалізації моделі "зеленої" 
економіки в різних країнах світу. Обгрунтовано необхідність 
дослідження проблеми "зеленої економіки" з точки зору практичної 
реалізації моделі "зеленої економіки" в українському суспільстві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54561  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзяк Георгій Вікторович, Адаб Мухамед, Дроздов Олексій Леонідович, 
Шульга Сергій Михайлович, Глух Ігор Семенович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Влияние соевого и подсолнечникового 
лецитинов на показатели функционирования печени при 
интоксикации тетрахлорметаном"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В даному посібнику представлені результати досліджень гепатотропної 
дії сухознежиреного лецитину сої в порівнянні з дією сухого 
знежиреного лецитину соняшника в умовах інтоксикації 
тетрахлорметаном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54562  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борова Лариса Михайлівна, Гришко Анатолій 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)  Рисунок "Схема "Узагальнені рецептури страв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54563  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ПРИЧИНЫ. МОТИВЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор пропонує нову і просту Картину Світу, яка побудована на основі 
світових класиках наук і культуру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54564  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Нам це пороблено"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54565  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лехан Валерія Микитівна, Гук Андрій Петрович, 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)  Науковий твір "Вивчення експертної думки щодо шляхів перетворень 
в системі надання допомоги пацієнтам з ВІЛ-інфекцією в рамках 
започаткованих реформ, спрямованих на зміцнення системи охорони 
здоров'я в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54566  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Корекційна допомога при налаштуванні 
мовного процесора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику описана методика проведення настройки мовних 
процесорів і підготовка дітей до аудіометричного  обстеження у 
вільному звуковому полі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54567  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведь Марія Олександрівна (J'MMA)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54568  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інформаційна брошура "ЩОДЕННИК 
ЗДОРОВ'Я для пацієнта з гіпертонією"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54569  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубина Станіслав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "ЛЕОВИТ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54570  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрій Смотрич (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 "Закон притяжения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54571  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Ірена 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 "Крылья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54572  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубина Станіслав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "ХУДЕЕМ ЗА НЕДЕЛЮ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення логотипу "ХУДЕЕМ ЗА НЕДЕЛЮ" складається 
з лінії з нерівними кінцями, яка утворює незамкнутий овал на 
передньому фоні якого розташований напис "ХУДЕЕМ ЗА НЕДЕЛЮ". 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54573  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня зі словами "VOLCANO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54574  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котик Віорел 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 "Дощовий водограй"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54575  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Організація управлінської 
діяльності підприємства на основі процесного підходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано підхід до організації процесу управління підприємством 
на основі врахування циклічності управлінських бізнес-процесів згідно 
з послідовністю "мотивування-планування-виконання-аналіз-
коригування", у якій автором доповнено цикл Демінга під процесом 
"мотивування".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54576  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярецька Наталія 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 "Розрахунок компонентів напружено-
деформованого стану для осесиметричної статичної задачі про тиск 
пружного циліндричного штампа на пружний шар з початковими 
(залишковими) напруженнями" ("KNDS_CS_PZN")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма чисельно рахує компоненти переміщень та напружень в зоні 
контакту для задачі про тиск пружних циліндра та шару з 
початковими напруженнями в межах лінеаризованої теорії у 
загальному вигляді для теорії великих початкових деформацій і двох 
варіантів теорії малих початкових деформацій при довільній структурі 
пружного потенціалу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54577  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Газіян Артур Борисович  
 

Повне ім’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 під назвою "Arts band"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є результатом творчої діяльності автора, який створив його в 
якості розробки індивідуального стилю авторського пісенного гурту. 
Твір втілює в собі ідеї вільної творчості молоді, свободи думки та її 
креативне висловлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54578  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сутула Анастасія Василівна, Голик Альона Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплексна технологія використання засобів фізичної 
реабілітації і опосередкованої наочності для профілактики порушень 
постави у школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений проблемі профілактики порушення 
постави та викривлення хребта у школярів. В матеріалах представлена 
комплексна технологія профілактики порушень постави у школярів на 
основі використання засобів фізичної реабілітації і опосередкованої 
наочності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54579  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никитюк Світлана Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Пропедевтика педіатрії" / "Пропедевтика педиатрии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки розкривають основні анатомо-фізіологічні 
особливості дитячого організму семіотику основних симптомів та 
синдромів та методи їх діагностики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54580  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету  
"Пропедевтика педіатрії" / "Propedevtic of children disease"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали підготовки розкривають основні анатомо-фізіологічні 
особливості дитячого організму семіотику основних симптомів та 
синдромів та методи їх діагностики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54581  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник малюнків "Шансонъ у моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник складається з графічних малюнків та малюнків маслом, що 
відображають жіночу красу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54582  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Осіпенко Ганна Анатоліївна, Стець 
Роман 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 "Розробка програмного об'єктно-
орієнтованого забезпечення розв'язання парних матричних ігор"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі проведені огляд сучасних методів розробки програмного 
забезпечення та аналіз методів розв'язання задачі теорії ігор, 
розроблена структура програмного забезпечення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54583  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Осіпенко Ганна 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 "Розробка методики розрахунку імпульсного 
трансформатора з широким діапазоном частот"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі проаналізовані конструкції, принцип дії та математичні моделі 
імпульсних трансформаторів, визначені загальні вимоги до імпульсних 
трансформаторів, наводиться детальна класифікація імпульсних 
трансформаторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54584  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Віктор Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система ідентифікації характеристик голосу 
"Аватар"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для рішення задач автоматичної ідентифікації 
диктора по статистичним характеристикам фрагментів мовлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54585  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлозьоров Євген Володимирович, Соловйов Віктор Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система ідентифікації апаратури відеозапису 
"Фива"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для рішення задач автоматичної ідентифікації 
цифрових фотоапаратів та апаратури відеозапису по статистичним 
характеристикам відеоданих відео файлів, які створено на цій 
апаратурі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54586  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрий Ильинский (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Игра в добродетель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Багатій Андрій Юсупов потрапляє до психіатричної лікарні. Там він 
усвідомлює, що навколишній світ не є таким казковим, як йому раніше 
здавалося.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54587  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

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 Валентини Шевченко "Пісні від серця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки пісень увійшли "Вранішня молитва", "Жінка-легенда", 
"Козак молодий", "Українські козаки", "Співай, рідний край", "Моя 
ікона".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54588  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боцула Мирослав Павлович (mirgor), Савчук Віталій Сергійович 
(esvit), Слубський Олександр Володимирович (aslubsky), Уманець 
Дмитро Андрійович (cudmint)  

 

Повне ім’я або повне 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 навчання і тестування 
Collaborator E-Learn" ("Collaborator E-Learn")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система дозволяє автоматизувати навчальні процеси за допомогою 
мобільних портативних технологій, організовувати як дистанційний 
так і очний навчальні процеси, розробку і зберігання інформаційних 
ресурсів та тестів, формування звітів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54589  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Мазур Олександр Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Методика розрахунку параметрів силового 
трансформатора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі розглянутих теоретичних відомостей складено алгоритм 
згідно до якого розроблено програму для розрахунку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54590  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Стець Роман Сергійович, Мазур 
Олександр Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розробка програмного забезпечення для 
комп’ютерних систем контролю технічного стану автомобіля з 
використанням об’єктно-орієнтованого програмування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі проведено варіантний огляд та аналіз сучасних методів та 
засобів проектування сучасного програмного забезпечення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54591  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорофієнко Вячеслав Володимирович, Долгальова Олена 
Вячеславівна, Ободець Роман Васильович, Осипенко Іван 
Миколайович, Брадул Сергій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо організації та 
проведення моніторингу цінової та тарифної політики на 
підприємствах житлово-комунального господарства Донецької 
області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації можна використовувати при проведенні 
відповідного моніторингу на підприємствах житлово-комунального 
господарства різних областей України.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54592  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздова Ірина Володимирівна, Храмцова Вікторія Вікторівна, 
Мацуга Ольга Миколаївна, Саніна Наталія Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український державний науково-дослідний 
інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства 
охорони здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий письмовий твір "Хроническое обструктивное заболевание 
легких: личностные особенности и ограничения жизнедеятельности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В монографії детально представлено психологічні особливості, дано 
оцінку ролі особистісних факторів у порушенні функції зовнішнього 
дихання та стратифікації ризику ускладнень і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54593  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чекалкіна Марина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Авторський проект  "Всеукраїнський фестиваль-
конкурс юних баяністів та акордеоністів ім. Миколи Різоля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54594  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов В'ячеслав Григорвич, Маляров Сергій Прокопович, 
Пономаренко Анатолій Іванович, Цірук Віктор Григорович, 
Янкелевич Григорій Євсійович, Кохан Юрій Миколайович, 
Сайфетдінов Рафаель Адгямович, Ільченко Микола Васильович, 
Клименко Олексій Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче об’єднання 
"Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект конструкторської та технологічної документації приладу 
"Стабілізатор СВУ-500-10Р"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Строк корисного використання конструкторської документації 
визначається потребою МО України й закордонних країн у виборах 
легкої бронетехніки й прогнозується на наступні 10-15 років і далі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54595  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохан Юрій Миколайович, Глазунов Іван Єгорович, Клименко 
Олексій Іванович, Касьянов В'ячеслав Григорвич, Кисіль Леонід 
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Артемович, Сайфетдінов Рафаель Адгямович, Маляров Сергій 
Прокопович, Шаповалов Леонід Іванович, Цірук Віктор Григорович, 
Янкелевич Григорій Євсійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче об’єднання 
"Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект конструкторської та технологічної документації приладу 
"Стабілізатор СВУ-500-4Ц-01"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Строк корисного використання конструкторської документації 
визначається потребою МО України й закордонних країн у виборах 
легкої бронетехніки й прогнозується на наступні 10-15 років і далі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54596  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Колесников Олександр Вікторович, 
Фокас Ольга Андріївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Megapolis. Соціологічне опитування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів налагодження, 
проведення та обробки результатів соціологічних опитувань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54597  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Світлана Пилипівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книга "Спекотне літо в "Скотленд - ярді"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54598  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Дмитро Ярославович (Surrealist)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "SURREALISM part6"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу збірника "SURREALISM part6" входять наступні треки: 
"Megasport mix 22 Inspriring bits" - позитивний мікс у стилі progressive 
house. "Megasport mix 23 Strong deep" - насичений мікс у стилі deep 
house. "Megasport mix 24 Kinetic energy" - агресивний мікс у стилі 
progressive house. "Megasport mix 25 Not just lucky" - веселий мікс. 
"Megasport mix 26 Epic chill" - симбіоз спокійної та епічної музики. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54599  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Всеволод Віталійович, Стелюк Антон Олегович, 
Макогончук Василь Сергійович, Лук'яненко Лук'ян Миколайович, 
Захаров Андрій Михайлович, Леньга Олег Володимирович, Литвин 
Анна Вікторівна, Вареник Андрій Ігорович, Вишневський Микита 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій "Система компьютерного моделирования 
установившихся режимов и устойчивости на базе ПО POWER 
FACTORY (DIgSILENT)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено курс лекцій системи комп'ютерного моделювання усталених 
режимів і стійкості на базі ПЗ POWER FACTORY (DigSILENT)". Даний 
курс створений із можливостями ПЗ POWER FACTORY (DigSILENT)", 
а саме проведення статичного та динамічного моделювання, 
еквівалентування електричних мереж, розрахунку струмів короткого 
замикання та інше, що покращить проведення планування, аналізу та 
оптимізації електричних мереж та систем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54600  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електричних параметрів вимикачів в ПЗ DIgSILENT 
PowerFactory"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Cтворено базу даних (БД) електричних параметрів вимикачів 110-400 
кВ. База даних була побудована на основі інформації щодо складу та 
типів вимикачів підстанцій ОЕС України та інформації щодо 
параметрів обладнання виробників вимикачів. База даних містить 
інформацію по 181 типу вимикачів, зокрема номінальний струм 
вимикача, номінальний струм відключення та інформацію про 
виробника обладнання, якщо дана інформація доступна.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54601  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогончук Василь Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Характеристики навантаження за напругою для 
споживачів ОЕС України в ПЗ DIgSILENT PowerFactory"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено базу даних для характеристик навантаження (СХН) за 
напругою для споживачів ОЕС України, що дозволяє враховувати 
регулюючий ефект навантаження при зміні напруги вузла живлення. 
База даних включає СХН за напругою для наступних енергооб'єктів: 
окремі групи споживачів, споживачі та вузли навантаження, що 
діляться за адміністративним розташуванням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54602  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
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овне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошкевич Петро Павлович, Бойко Олександр Омелянович, 
Базишин Петро Андрійович, Мацура Надія Олексіївна  

 

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 навчального посібника "Технічне креслення та комп'ютерна 
графіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54603  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазур Клавдія Романівна, Олійник Тетяна Миколаївна  
 
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)  Рукопис словник "Швейне виробництво та матеріалознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Словник містить терміни, які вживаються у текстильній, швейній, 
трикотажній, галантерейній промисловості та в товарознавстві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54604  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Василь Васильович, Попович Віталій Васильович  
 
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)  Рукопис словника-довідника "Технологія конструкційних матеріалів і 
матеріалознавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Словник-довідник може бути рекомендований для підготовки до 
модульних контролів, заліків, захисту курсових і дипломних проектів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54605  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиманський Валентин Васильович, Мухортов Михайло 
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 "Гімн Майдану"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54606  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Імбіцька Неля Віталіївна, Хазан Віктор Борисович, Шевяков Олексій 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма формування та розвитку особистості в дусі 
екологічного виховання "Світлячок" для дітей віком від 1 року до 12 
років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено для використання в мережі центрів Формування та 
Розвитку Особистості "Світлячок" та інших навчально-виховних 
закладах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54607  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояренцева Людмила Юріївна, Бояренцев Сергій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів пісень та п'єс для фортепіано "Мелодії душі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Світ краси і добра оточує нас щоденно, але ми звикли цього не 
помічати... Автори цієї книги спробують піднести Вас над метушнею 
даруючи свої мелодії душі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54608  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Антон 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)  Музичний твір "Радужные мосты" ("Мосты")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54609  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко 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)  Рукопис методичних рекомендацій "Технологія персоніфікованого 
підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета застосування полягає у науково-теоретичному обгрунтуванні і 
систематизації поглядів в контексті розвитку освіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54610  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Алла  Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис методичних рекомендацій "Технологія організації історико-
педагогічного дослідження"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета полягає в набутті студентами досвіду дослідницької роботи в 
галузі історико-педагогічної науки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54611  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Алла  Анатоліївна, Адаменко 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)  Рукопис навчально-методичного посібника "Практикум з історії 
української педагогіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рукопис реалізує діючу програму з історії педагогіки для вищих 
навчальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54612  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій Анатолійович, 
Юхимчук Олександр Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розрахунок параметрів комбіновано-
гвинтових затискних пристроїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У програмі виконується розрахунок величини вихідної сили, яку 
необхідно прикласти до гвинта.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54613  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій Анатолійович, 
Юхимчук Олександр Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розрахунок параметрів комбіновано-
ексцентрикових затискних пристроїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У програмі виконується розрахунок величини вихідної сили, яку 
необхідно прикласти до рукоятки ексцентрика.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54614  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій Анатолійович, 
Федотенков 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 "Розрахунок параметрів комбінованих 
затискних пристроїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У програмі виконується розрахунок величини вихідної сили, яку 
розвиває силовий привод у вигляді пневмо- або гідроциліндра.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54615  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Каиров (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 "Миссионерский проект "Сладость полыни" 
("Сладость полыни")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Музичний альбом містить 15 пісень з віршами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54616  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Історичні аспекти та хронологія Всесвітніх ігор в 
міжнародному спортивному русі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія містить історичні факти, систему організації та 
проведення Всесвітніх ігор. Представлена історична хронологія та 
спортивні досягнення на Всесвітніх іграх різного рівня.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54617  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпчук Олександра Юріївна, 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 осердя з прямокутною петлею 
гістерезису при імпульсному діянні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку осердя з прямокутною петлею 
гістерезису при імпульсному діянні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54618  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будяк Олексій 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 зображень "Дмитрий Колесников. Дмитро 
Колесников. Dmytro Kolesnikov"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічні зображення призначені для використання при організації 
рекламної компанії, суцільної, наукової та іншої діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54619  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голічев Юрій Анатолійович, Голічев Петро Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Панно-барельеф "Замок на скале 
"Аврора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений витвір мистецтва - панно барельєфного типу, 
виконаний авторами за мотивами дивовижних кримських пейзажів і 
пам'ятників архітектури та історії.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54620  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Володимир Іванович, Павлишин Микола Михайлович, Гусар 
Віталій Григорович, Шустік Леонід Прокопович, Занько Микола 
Дмитрович, Кришталь Олександр Миколайович, Клапань Віктор 
Володимирович, Маринін Сергій Павлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методологія експертного прогнозування розвитку 
сільськогосподарських машин та обладнання в короткостроковій 
перспективі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54621  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Юрій Анатолійович, Федоренко Марина Павлівна  
 

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 "АКАДЕМІЯ СУСПІЛЬСТВ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ. (АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВА УКРАИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВА)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглядається можливість створення моделі якісної освіти на 
міжнародному рівні та її структуру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54622  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкромида Віталій Васильович, Шкромида Надія Ярославівна  
 

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 "Оцінювання економічного потенціалу господарюючих 
суб'єктів в ринковому середовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто теоретичні основи економічного потенціалу підприємства, 
досліджено особливості його формування в ринковому середовищі, 
визначено структурні компоненти  та їх класифікаційні ознаки, а 
також систематизовано існуючі підходи до оцінювання величини 
економічного потенціалу відповідно до потреб менеджменту.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54623  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлова Наталія Сергіївна, Сабіна Наталя Юріївна, Верьовіна Ірина 
Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Соціальні аспекти економічного розвитку України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія є науковим дослідженням, в якому одержано нові науково-
обгрунтовані результати щодо економічного розвитку в Україні.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54624  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Володимир Іванович, Кожушко Михайло Миколайович, Сало 
Ярослав Михайлович, Думич Василь Васильович, Куліш Олег 
Володимирович, Войтович Роман Манолійович, Падюка Тарас 
Іванович, Журба Галина Ігорівна, Батюк Юрій Вікторович, Паскарик 
Василь Степанович, Шкоропад Любов Юріївна, Бабинець Тетяна 
Леонідівна, Шувар Антін Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Львівська філія державної наукової установи "Український науково-
дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і 
технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда 
Погорілого" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вирощування льону олійного в Західному регіоні 
України (практичні рекомендації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В практичних рекомендаціях розкрито технології вирощування льону 
олійного в Західному регіоні України. Наведений аналіз результатів 
досліджень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54625  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаріков Віталій Миколайович, Саприкін Сергій Олексійович, 
Єпіфанов Сергій Валерійович, Когуч Дмитро Маркіянович, Смирнов 
Василь Іванович, Золотухін Ігор Павлович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний 
комплекс "Визначення оптимальних режимів роботи ГПА-Ц-6,3А"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерний комплекс призначений для контролю та визначення в 
умовах компресорної станції оптимальних режимів роботи ГПА-Ц-6,3А 
з двигуном Д-336- 2Т, що працюють групами у два ступеня стиснення з 
неповнонапірними відцентровими нагнітачами природного газу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54626  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ І КЛАСИФІКАЦІЇ 
СПОНТАННИХ ПНЕВМОТОРАКСІВ У ХВОРИХ З 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ ТА НЕСПЕЦИФІЧНИМИ 
ЛЕГЕНЕВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ" ("КЛАСИФІКАЦІЯ 
СПОНТАННИХ ПНЕВМОТОРАКСІВ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наукова робота відноситься до медицини. В основу роботи поставлено 
завдання розробити класифікацію спонтанних пневмоній в залежності 
від ступеню калапсу легень і визначити ступінь дихальної 
недостатності, методи дообстеження хворого, скласти план подальшого 
хірургічного оперативного лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54627  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник "Стихи польских поэтов в переводе Зыгмунта Левицького"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54628  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пєхота Олена Миколаївна, Єрмакова Ірина Павлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи педагогічних досліджень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. / О.М. 
Пєхота, І.П. Єрмакова. 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2013. - 
287 с. - (Вища освіта ХХІ століття). 

 

 
Анотація   

У навчальному посібнику наведено загальні відомості про особливості 
організації науково-дослідницької діяльності студентів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54629  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчук Олександр Володимирович, Осадчук Володимир Степанович, 
Криночкін Роман Володимирович, Звягін Олександр Сергійович, 
Осадчук Ярослав 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 "Алгоритми обробки та відображення даних 
для багатоканального цифрового вимірювача "VinniSniff" ("ПЗ 
"VinniSniff")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для аналізу та відображення даних, поступають від 
первинного вимірювання "VinniSniff".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54630  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорович Марина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основні концепції і теорії біології: історія 
становлення та розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для навчання студентам природничого 
факультету університетів, учителям біології, хімії, фізики, учням 
профільних шкіл та усім, хто цікавиться світом живої природи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54631  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольова Ірина Іванівна, Блах Валерія 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  
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твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Моніторинг результатів освітньо-
наукового процесу у вищих навчальних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику міститься узагальнений матеріал щодо поняття 
моніторингу в освітній галузі та його використання у системі 
професійної підготовки майбутніх фахівців, наведено практичні 
матеріали щодо реалізації моніторингових технологій в освітньо-
науковому процесі вищого навчального закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54632  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пєхота Олена Миколаївна, Баріхашвілі Ірина Іллівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Курсова робота із психолого-педагогічних 
дисциплін: методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54633  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Ірина Валеріївна, Пєхота 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 "Педагогіка "Програма навчального курсу для 
студентів педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54634  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доцяк Віра Сисоївна  
 

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)  Підручник "Технологія приготування їжі з основами товарознавства 
продовольчих товарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54635  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика селекції шовкопрядів за специфічними 
ознаками добору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика пропонується для використання у селекції шовкопрядів 
відбором личинок, які відрізняються найвищим ступенем адаптації до 
абіотичних і біотичних факторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54636  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галат Марина Владиславівна  
 
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 лікування наноаквахелатами срібла собак 
хворих на токсоплазмоз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика лікування являє собою загрозу для здоров’я тварин, вирішує 
застосування за допомогою певної схеми наноаквахелатів Аргентуму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54637  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галат Марина Владиславівна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

34 

 

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 лікування кіз хворих на токсоплазмоз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика спрямована на знищення збудника саме у гострий період 
захворювання, коли він активно циркулює кровоносним руслом 
організмом тварини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54638  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бубела Олег Віталійович  
 

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 "Технологія вирощування каченят кросу "Star 53 H.Y."  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технологія використовується при розведенні та вирощуванні качок у 
вітчизняних та зарубіжних господарствах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54639  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович, Максін Віктор Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моделювання фізіологічних процесів в організмі 
корисних комах за умов використання біогенних хімічних елементів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується моделювання фізіологічних процесів в організмі 
корисних комах за допомогою поліноміальної апроксимації методом 
найменших квадратів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54640  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

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 "I wanna know"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54641  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

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 "ALWAYS&FOREVER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54642  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

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  54643  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Павло Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Т.Д. Фролова "Українська за 26 днів для тих, хто її не 
вивчав" Навчальний посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс розрахований на комплексне вивчення української мови 
інтенсивним методом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54644  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
"МЕЖДУНАРОДНАЯ БИРЖА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗов И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54645  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанцев Дмитро Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Наши души"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54646  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булатова Олена Валеріївна, Балабанова Наталя Василівна, 
Беззубченко Ольга Анатоліївна, Захарова Ольга Володимирівна, 
Марена Тетяна Василівна, Мітюшкіна Христина Сергіївна, Ніколенко 
Тамара Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика розрахунку інтегрального 
показника рівня міжнародної конкурентоспроможності регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54647  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінтова Марина Герцівна, Тімофєєв Максим Анатолійович, Павлюков 
Іван Олексійович, Віхренко Анна Ігорівна, Коваль Роман Григорович, 
Бондарчук Олексій Миколайович  

 

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 "Автоматизована система "Електронний 
реєстр пацієнтів" ("ЕРП" АС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це єдина інформаційна система збирання, реєстрації, накопичення 
відомостей про пацієнта та отриману медичну допомогу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54648  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Страджу Дмитро Ілліч, Семенюта Дмитро Сергійович, Бондарев Євген 
Ілліч  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для підрахунку 
кількості порцій кави, звареної кавомашиною або кавоваркою з 
одночасним контролем технологічного процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма створена з метою: налагодити облік кількості 
порцій кави, звареної кавомашиною або кавоваркою; забезпечити 
виконання заданого технологічного процесу та режимів варки кави 
при застосуванні оригінального способу, розробленого авторами та 
впровадженому в кав'ярнях м. Херсона.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54649  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богаєнко Всеволод Олександрович, Даниленко Юлія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних 
наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система тривимірної візуалізації 
просторових даних POTENTIAL3D"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі реалізовані можливості по 2D та 3D візуалізації даних 
стосовно водоресурсного потенціалу сільських територій, його 
складових та оцінок. Програма дозволяє створювати зображення, які 
можуть бути в подальшому використані як для візуального аналізу 
вихідних даних, так і у якості ілюстрацій. Наявні засоби експорту то 
імпорту даних дозволяють програмі взаємодіяти з існуючими 
геоінформаційними системами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54650  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовтоног Ольга Ігорівна, Філіпенко Лариса Антонівна, Деменкова 
Таїсія Федорівна, Бабич Вадим Анатолійович, Поліщук Віталій 
Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних 
наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система оперативного 
планування зрошення ІС "ГІС Полив" ("ІС "ГІС Полив")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система призначена для виконання розрахунків з 
оперативного планування норм і строків поливів на 
сільськогосподарських полях та формування заявок на 
водопостачання у внутрішньогосподарську мережу з міжгосподарських 
джерел постачання на основі обробки великої кількості інформації про 
погодні умови, біологічні особливості та стан вирощуваних культур, 
грунтові умови, обсяги доступної водоподачі, потужність поливної 
техніки, стан навколишнього середовища, економічної доцільності 
тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54651  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головіна Галина Василівна, Гнисюк Наталія 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)  Логопедичний посібник "У пошуках загублених свистячих звуків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить завдання і вправи, які допоможуть дітям з легкістю 
позбутися мовленнєвих проблем. З метою зробити процес формування 
правильної вимови легким і цікавим, заохотити дітей брати в ньому 
участь. Завдання і вправи побудовані на основі ігрової діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54652  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головіна Галина Василівна, Гнисюк Наталія 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)  Логопедичний посібник "У пошуках загублених шиплячих звуків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить завдання і вправи, які допоможуть дітям з легкістю 
позбутися мовленнєвих проблем. З метою зробити процес формування 
правильної вимови легким і цікавим, заохотити дітей брати в ньому 
участь. Завдання і вправи побудовані на основі ігрової діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54653  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головіна Галина Василівна, Гнисюк Наталія 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)  Логопедичний посібник "У пошуках загубленого звука [Р]"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить завдання і вправи, які допоможуть дітям з легкістю 
позбутися мовленнєвих проблем. З метою зробити процес формування 
правильної вимови легким і цікавим, заохотити дітей брати в ньому 
участь. Завдання і вправи побудовані на основі ігрової діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54654  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Поток"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54655  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я наивно верю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54656  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дорога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54657  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Искусство 
прикосновений: более 50 незабываемых техник эротической 
прелюдии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54658  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Секс с Мадонной: 
НЕРЕАЛЬНЫЕ техники вагинального и анального секса, от которых 
Мужчина теряет голову"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54659  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Идеальные 
отношения: Как наладить секс-коммуникацию с Мужчиной"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54660  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Королевский секс: 
техника Глубокое горло"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54661  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Art of Sex VIP 
(продвинутый уровень): Высшая школа мастерства! 7 уникальных 
МЕГА сценариев для феерического секса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54662  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булах Владислав Сергійович, Шмалій Іван Андрійович (Тайга)  
 

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 "Чёт или не чёт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54663  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмалій Іван Андрійович (Тайга)  
 

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 "Beat inside"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54664  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский мастер-класс Ланы Лисиной "Больше, чем 
секс: Секс-бутик орально-мануальных ласк. Как доставить 
удовольствие Мужчине"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54665  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Волшебный поцелуй: 
100 самых изысканных техник орального секса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54666  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Секреты женского 
оргазма - мифы и реальность?!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54667  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Сексуальная 
харизма: Как стать УЛЬТРА привлекательной и манящей Женщиной"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54668  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский мастер-класс Ланы Лисиной "Раскрытие 
сексуального потенциала: Вумбилдинг - практические навыки. Только 
для настоящих Женщин!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54669  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский практикум Ланы Лисиной "Секс до родов, во 
время беременности и после: Как удержать Мужчину!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54670  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Виртуозные ласки 
руками: 70 превосходных техник - как удивить самого искушенного 
Мужчину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54671  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Воскресенська Наталія Остапівна, 
Воскресенська Катерина Олегівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Літературне читання. Українська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" 
підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник має раціональну для молодших школярів поурочну 
структуру, добре продуманий методичний апарат, цікаві й пізнавальні 
тексти, доповнені науково коректними авторськими коментарями, 
поясненнями незрозумілих слів, які стимулюють пізнавальний інтерес 
учнів.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54672  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Воскресенська Наталія Остапівна, 
Яновицька Наталія Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 4 
класу загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає віковим можливостям учнів, має дидактичну 
доцільність системи завдань.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54673  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивоконь Олександр Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасне трактування понять елемента, атома, 
електрона" ("Поняття елемента, атома, електрона")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена Періодична таблиця хімічних дозволяє теоретично 
уточнити поняття атома та елемента, при цьому атом - частка 
речовини мікроскопічних розмірів і маси.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54674  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасний погляд на Періодичний закон хімічних 
елементів" ("Сучасний Періодичний закон")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54675  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алекс Куу (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)  Навчальний посібник "Мир безмолвия - практики остановки мыслей" 
("Мир безмолвия")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перша з циклу Вузькоспеціалізованих книг езотеричного напрямку від 
письменника Алекса Куу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54676  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олеся Сергіївна  
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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 "M.E.Doc-Online"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування, зберігання, обміну фінансових 
та статистичних електронних форм звітності, що подаються до 
державних контролюючих органів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54677  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Ольга Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "А он мне нужен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54678  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Роман Федорович, Науменко Марина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Лекція-інструктаж з основ енерго-
інформаційного захисту від маніпулювання свідомістю особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54679  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

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" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
"Ситуаційний центр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для збирання, зберігання, оброблення та 
висвітлення статистичної інформації з різних джерел з використанням 
шаблонів, що налаштовуються адміністратором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54680  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підгорний Анатолій Захарович, Корольова Тетяна Сергіївна, Павлова 
Тетяна Володимирівна, Лапіна Ірина Сергіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Управління фінансами вищих навчальних закладів в 
умовах бюджетного дефіциту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наукова робота, у якій на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду 
теоретично обгрунтовано та розроблено практичні рекомендації по 
широкому впровадженню системи бюджетування в ВНЗ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54681  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанов Олександр Петрович, Мігальов Андрій Олександрович, 
Єфімова Наталія Миколаївна, Малярчук Володимир Миколайович, 
Легкодух Іван Степанович, Сидоренко Володимир Володимирович, 
Лілевман Ігор Йосипович, Сидоренко Сільвія Миколаївна, Костюнін 
Микола Леонтійович, Громитко Віталій Васильович, Митрофанов 
Микита Олександрович, Шпильовий Юрій В’ячеславович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Проекти техніко-технологічного забезпечення 
вирощування товарної продукції рослинництва "АГРООЛІМП-СТЕП 
200" та "АГРООЛІМП-СТЕП 300"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дані проекти підготовлені для керівника і спеціалістів 
сільськогосподарських підприємств від 2000 до 100000 га ріллі в 
богарних умовах Півдня України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54682  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хазін Марат Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, 
схем, символів, виражених у формі, придатній для зчитування 
комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення мети або 
результату, та здійснює роботу електронного веб-сайту 
http://www.rabotalux.com.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54683  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Донєва Наталя Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Визначення інноваційної направленості інвестицій в 
умовах невизначенності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інноваційні проекти характеризуються високою невизначеністю на 
всіх стадіях інноваційного циклу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54684  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козенко Олександр Юрійович, Гашевський Костянтин Вікторович, 
Жердєв Михайло Федорович, Яремка Володимир Михайлович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЕЛІТРЕЙНІНГ 
УКРАЇНА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная обучающая система. 
Вертолеты Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-171 (Ми-8АМТ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів навчання правилам 
експлуатації та контролю знань льотного та інженерно-технічного 
персоналу для вертольотів Мі-8, Мі-8МТВ, Мі-171 (Мі-8АМТ).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54685  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ейгензеер Володимир Іванович (Шабля Life)  
 

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 "Шабля Life"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54686  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедева Олена Владиславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій шоу-програми "Профессия... Две стороны одной медали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54687  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Системно-полевая таблица "Бокачёва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54688  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Бруй В'ячеслав Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інтелектуальний модуль аналізу продажу з 
використанням OLAP-кубів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма може використовуватись як елемент системи опрацювання 
даних в розподілених базах даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54689  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Молостов Денис Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інтелектуальний модуль аналізу вхідних 
дзвінків до call-центру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма може використовуватись при обслуговуванні клієнтів кол-
центру та виконувати кластеризацію вхідних дзвінків за допомогою 
нейронної мережі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54690  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Беспокойное Сердце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кушнирук Андрей  Леонидович. Беспокойное сердце. 
Роман в стихах. Издательство "Купол", Севастополь, 2014г.- 336с. 

 

Анотація   

Весела історія у віршах про декілька місяців життя народного 
персонажа Сходу-  Ходжі Насреддіна.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54691  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романів Ростислав Романович, Цірог Роман Ігорович  
 

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)  Літературний твір з ілюстраціями "Опис розважальної гри "Почати 
знову"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою опис розважальної гри, граючи в яку дає можливість 
заглибитись у світ людських стосунків та отримати корисний досвід у 
процесі спілкування та взаємодії з іншими людьми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54692  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт Солюшнс Україна" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сідекс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54693  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенок Андрій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практикум (навчальний посібник) "Спеціальний семінар по Дж. М. 
Кейнеу, М. Фрідмену, П. Самуельсону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розрахований на студентів з напряму підготовки 
"Економічна теорія" вищих навчальних закладів і відповідає програмі 
нормативних дисциплін професійно-орієнтованого циклу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54694  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодирьов Володимир Олександрович, Брусан Антон Андрійович, 
Данилець Володимир Михайлович, Куценко Євген Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Індустріальна конструктивна технологія "Система 
збірно-монолітний каркас універсальний бетонний (Система 3-МКУБ)"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54695  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

Програма призначена для визначення звукових характеристик 
рухомого складу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54696  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колотило Данило Макарович  
 
Повне ім’я або 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 "Екологія і економіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54697  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колотило Данило Макарович, Соколовський Антон Теодорович  
 
Повне ім’я або 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-довідник "Міжнародні системи вимірювання 
фізичних величин та номенклатури речовин в економіці, техніці та 
екології" ("Міжнародні системи вимірювання фізичних величин та 
номенклатури речовин")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54698  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савельєв Володимир Олексійович, Гармаш Юрій Тимофійович, 
Соловьова Анастасія 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)  Твір образотворчого мистецтва "Борітеся - поборете"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54699  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Данило Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом "VISION" (збірник пісень)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "All The Mammals", "Crowds", "Two-Thirds", 
"Picturesque", "Make Me Drunk", "Sequel's Charm", "Feedback", 
"Libra".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54700  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижук Василь 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)  Скульптурна композиція "Палітра Т.Г. Шевченка" і "Погруддя Т.Г. 
Шевченка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54701  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка 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)  Науковий твір "Оцінка ефективності органічного сільського 
господарства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі вперше згруповано показники оцінки результативності 
органічного виробництва за критеріями: економічні, енергетичні, 
технологічні, екологічні, соціальні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54702  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка 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)  Науковий твір "Оцінка індексу людського розвитку в аграрному 
секторі економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі обгрунтовано необхідність оцінки перспектив розвитку 
аграрного сектора економіки з урахуванням світового досвіду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54703  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 
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 "Спосіб прогнозування та керування 
якісними характеристиками прокатних валків в технології їх 
виробництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі розроблено спосіб прогнозування та керування якісними 
характеристиками чавунних валків шляхом поєднання активного та 
пасивного експериментів на прикладі валків марки СПХН-45 та 
СПХН-49.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54704  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большаков Володимир Іванович, Волчук Володимир Миколайович, 
Дубров Юрій Ісайович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Способ экспресс оценки качества металла"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54705  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монгарова Юліана Євгеніївна, Савченко Костянтин Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок гальм РС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54706  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Юрійович, Дорогань-Писаренко Людмила 
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 "Використання європейського досвіду в удосконаленні 
житлової кооперації в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54707  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Юрійович, Дорогань-Писаренко Людмила 
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)  Науковий твір "Поширення європейської моделі житлово-орендних 
кооперативів в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54708  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заславська Світлана Ігнатівна, Ситніков Олександр Пантелійович, 
Зінченко Алла Михайлівна, Яценко Людмила Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Деревообробник" (інтегрований курс модульного 
навчання) у чотирьох частинах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54709  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суров Анатолій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Основы экономики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті в порівнянні показані відкриті автором закони економіки та їх 
протилежності, на яких засновано нинішній капіталізм. Також в 
порівнянні показані соціалізм, комунізм, спекулянтський, державний, 
торгівельний капіталізм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54710  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Ігор Степанович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Соціально-психологічні очікування в людських 
взаєминах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54711  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брозінський Павло Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "Анастасія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основу твору покладена, виконана індивідуальним художнім 
прийомом, ідеограма, у вигляді кола, від жирної лінії якого, у середину, 
відходять  три, симетрично розташовані, плавно потовщені до середини 
та звужені до загострення кінцівок, закручені спіралями, смужки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54712  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахмєтьянов Борис Максимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  План, карта, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір, що стосується геології та топографії "Топографический план 
развития территорий между озерами Кагул - Ялпуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить топографічний план, прив'язку територій до м. Рені, та 
таблицю з хімічними властивостями мулових грунтів, сапропелів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54713  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
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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 "Сила в справедливості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині, в центральній її частині, відокремлене довільними лініями, 
розбитий з гострими кутами біло-чорний простір, що у відповідності 
означає безперервну боротьбу зла з силою справедливості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54714  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

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 "Бесстрашность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54715  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний термінологічний посібник "Глосарій термінів та 
визначень з інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить пояснення понад 2000 термінів, що охоплюють всі 
аспекти інтелектуальної власності. Видання адресоване найширшому 
колу читачів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54716  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний термінологічний посібник "Інтелектуальна власність в 
інноваційній діяльності. Словник-довідник термінів та визначень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник містить пояснення до більш 2000 термінів, що охоплюють всі 
аспекти інтелектуальної власності, зокрема, її створення, надбання 
прав, комерціалізації, захисту, управління та інші.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54717  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Словник термінів та визначень з 
інтелектуальної власності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний посібник містить пояснення до 1207 термінів, що 
охоплюють всі аспекти інтелектуальної власності, зокрема, її 
створення, надбання прав тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54718  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Світлий ангел"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54719  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Олександр Іванович  
 
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 
"Комплексная технология и проект комбината по обращению с 
отходами с неразрывной схемой: сбор-транспортировка-утилизация"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 Твір є результатом збору і аналізу новинної інформації у сфері 
знешкодження відходів. Проаналізовано і висвітлено форми та способи 
утилізації, знешкодження відходів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54720  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Всеукраїнська Благодійна Організація "Спорт проти наркотиків, 
тютюну та зловживання алкоголем" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Програма "МІСТО СПОРТУ ГІДРОПАРК - 
спортивний фестиваль змагань серед професійних, аматорських та 
дитячих команд Києва з футболу, баскетболу, волейболу, пляжних 
видів спорту та сімейного спорту" ("МІСТО СПОРТУ ГІДРОПАРК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма має за мету популяризацію спорту та активного проведення 
часу, пропаганди та просування здорового способу життя серед дітей та 
молоді, розвиток дитячого, аматорського та професійного спорту в 
Києві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54721  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безрук Тетяна Олександрівна, Волошин Олександр Іванович, Федів 
Олександр Іванович, Безрук Володимир Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Коморбідність: особливості перебігу хронічного 
пієлонефриту на тлі захворювань гастродуоденальної та біліарної 
систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коморбідність: особливості перебігу хронічного 
пієлонефриту на тлі захворювань гастродуоденальної та біліарної 
систем / Безрук Т.О., Волошин О.І., Федів О.І., Безрук В.В. - Чернівці: 
Медуніверситет, 2013. - 172 с.: 172 с.: бібл. 33. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54722  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдичко Орест Іванович, Бойко Анатолій Леонідович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут агроекології і природокористування Національної академії 
аграрних наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Екологічна безпека агропромислового виробництва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наведено результати комплексних досліджень інституту та 
узагальнено наукові напрацювання  з проблеми екологічної безпеки 
агропромислового виробництва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54723  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдичко Орест Іванович, Стадник Анатолій Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут агроекології і природокористування Національної академії 
аграрних наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Основи управління агроландшафтами України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Подано сучасні уявлення щодо проблеми оптимізації полезахисних та 
захисних лісових насаджень в агроландшафтах України на основі 
збалансованого розвитку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54724  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "PORSCHE CLUB KYIV, ПОРШЕ КЛУБ КИЇВ, 
ПОРШЕ КЛУБ КИЕВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54725  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "PORSCHE CLUB UKRAINE, ПОРШЕ КЛУБ 
УКРАЇНА, ПОРШЕ КЛУБ УКРАИНА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54726  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гріденко Тетяна Федорівна  
 
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 "Лист з Небесної Сотні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54727  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалюк Дмитро Олександрович, Небасуй Вадим 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 "Керування процесом нагріву синильної 
кислоти на основі SCADA-системи TRACE MODE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму для керування процесом нагріву синильної 
кислоти в теплообміннику типу "типу-в-трубі".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54728  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібраімов Тімур Джевадович, Деркач Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Україна Дій" та " WhoЯк" ("Україна 
Дій" та " WhoЯк")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54729  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизований програмний комплекс 
"Профогляд" ("АПК "Профогляд")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для інформаційно-аналітичного супроводу 
реалізації механізму проведення профоглядів пацієнтів .  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54730  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Медична інформаційна система "Каштан-
Лайт" ("МІС "Каштан-Лайт")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Продукт є складовою частиною комплексу комп’ютерних програм 
"Медична інформаційна система "Каштан". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54731  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Комплекс комп’ютерних програм "Медична 
інформаційна система "Каштан" ("МІС "Каштан")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Продукт призначений для інформаційної підтримки лікарів, медичних 
сестер, параклінічних підрозділів та оперативного управління роботою 
закладів охорони здоров’я всіх рівнів надання медичної допомоги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54732  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Варианты аккомпанемента популярных песен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Курс лекцій присвячений навчанню грі на гітарі, викладається 
методика, демонструються додаткові матеріали з варіантами 
акомпанементу при виконанні сучасних пісень та рекомендаціями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54733  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Аккомпанируй себе на гитаре. Диск №4"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій присвячений навчанню грі на гітарі, викладається 
методика, демонструються додаткові матеріали з частиною текстів 
сучасних пісень з акордами для гітари та рекомендації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54734  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Вокальное мастерство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій присвячений навчанню вокальної майстерності, 
викладається методика правильного дихання, артикуляції, 
демонструються приклади вокалу, даються рекомендації вправ, які 
треба виконувати при навчанні, та аудіоматеріали прикладів.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54735  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Курс лекцій "Тайное оружие гитариста. Все о тональности. Как 
подобрать аккорды и бои к песням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій присвячений навчанню грі на гітарі, викладається 
методика та рекомендації, демонструються додаткові матеріали з 
варіантами підбору акомпанементу та бою при виконанні сучасних 
пісень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54736  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Поезія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54737  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шусть Вячеслав Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Магия чисел в спортивных событиях" ("Я знаю...")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54738  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Листья Ветра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54739  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тамара Дука (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Каждый имеет право БЫТЬ" Все, кого ты встречаешь в 
жизни, рано или поздно начинают тебя любить"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54740  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецька Тетяна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний посібник "Теоретичні та практичні основи 
моделювання уроків навчання грамоти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику висвітлено зміст технології "Біла лабораторія". 
Запропоновано орієнтовані конспекти уроків навчання грамоти, які 
змодельовано з урахуванням складових полів діяльності вчителів й 
учнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54741  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецька Тетяна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник для вчителів початкової школи "Практика 
формування професійних інтересів молодших школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розроблено з метою системного ознайомлення дітей на уроках 
трудового навчання з професіями будівельної, медичної, педагогічної, 
сільськогосподарської, транспортної харчової галузей та галузей 
інформаційних технологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54742  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для молодших школярів у трьох частинах "Світ 
професій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник спрямований на ознайомлення дітей на уроках  трудового 
навчання з професіями будівельної, медичної, педагогічної, 
сільськогосподарської, транспортної харчової галузей та галузей 
інформаційних технологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54743  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для учнів першого класу "Азбука природи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник розроблено з метою формування в першокласників 
мовленнєвої комплектності, сприяти поглибленому закріпленню знань 
про звуки й букви, диференційованому формуванню навичок читання, 
закладенню основ літературної вимови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54744  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Татаров Олег Юрійович, Тулаєв 
Олександр Степанович, Никифорчук Дмитро Йосипович, Алєксєєва-
Процюк Діана Олександрівна, Вознюк Андрій Андрійович, 
Брисковська Оксана Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика отримання та використання інформації, яка 
знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, їх 
транспортних телекомунікаційних мережах, під час розслідування 
злочинів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54745  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озерянський Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру з ілюстраціями 
"Сеть Одолжений" ("Сеть Одолжений")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відноситься до засад створення соціальної мережі в Інтернеті, в 
якій учасники отримують можливість вступу у бартерні відносини між 
собою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54746  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Динін Анатолій 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)  Збірка "Основні креслення проекту "Комфорт Сити"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комплекс "Комфорт Сіті" розташований в історичному районі 
Шулявка-Караваєві дачі на території понад 0.3 гектарів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54747  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

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 до дитячої книжечки "Добридень, рідний краю!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54748  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сунканмі Сандей  
 

Повне ім’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 "Насколько я готов жениться?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54749  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сунканмі Сандей  
 

Повне ім’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 "Готова ли я выйти замуж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54750  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благой Віталій 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Система управління 
екологічною безпекою автомобільного транспорту на регіональному 
рівні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Удосконалено наукові складові методичного забезпечення процесу 
оцінки конкурентоспроможності автотранспортної послуги за рахунок 
включення складової екологічної безпеки перевізного процесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54751  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежнева Олена 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Критерій оцінки ефективності 
експресних маршрутних перевезень пасажирів у значних містах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі запропоновано новий критерій оцінки ефективності експресних 
маршрутних перевезень пасажирів у значних містах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54752  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підтереба Олексій Іванович, Пілюгін Валентин 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 "Комп’ютерний контроль знань студентів-
медиків за розділом "Медична гельмінтологія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для незалежного контролю знань студентів 
навчальних закладів медичного профілю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54753  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вплив альдегідних дезінфікуючих препаратів на 
мікобактерії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альдегідні дезінфектанти, такі як Біоконтакт, Віроцид, Гексадекон, 
Деканаль, ДЗПТ-1, ДЗПТ-2, Кристал-100, Лізоформін-3000, Новодез-
форте, Септодор-форте, ФАГ, є ефективними туберкулоцидними 
засобами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54754  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Немченко Алла Семенівна, Назаркіна Вікторія Миколаївна, 
Панфілова Ганна Леонідівна, Жирова Ірина Василівна, Чернуха 
Віталій Миколайович, Губський Сергій Миколайович, Косяченко 
Костянтин Леонідович, Хіменко Сергій Валентинович, Калайчева 
Світлана Георгіївна, Корж Юлія Вікторівна, Стрельнікова Юлія 
Леонідівна, Подгайна Марина Валеріївна, Тетерич Наталія 
Володимирівна, Немченко Олеся Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи економіки фармації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглядаються основні теоретичні положення сучасних 
методів аналізу та планування торгово-фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання у фармацевтичній галузі, механізмів оподаткування у 
фармації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54755  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Немченко Алла Семенівна, Назаркіна Вікторія Миколаївна, Чернуха 
Віталій Миколайович, Губський Сергій Миколайович, Хіменко Сергій 
Валентинович, Огарь Світлана Володимирівна, Юрченко Геннадій 
Миколайович, Калайчева Світлана Георгіївна, Панфілова Ганна 
Леонідівна, Жирова Ірина Василівна, Подколзіна Марія Василівна, 
Винник Олена Володимирівна, Терещенко Любов Володимирівна, 
Фурса Лариса Іванівна, Немченко Олеся Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Системи обліку у фармації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлено основні положення організації системи 
обліку та звітності суб’єктів господарювання у фармацевтичній галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54756  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Немченко Алла Семенівна, Назаркіна Вікторія Миколаївна, 
Панфілова Ганна Леонідівна, Губський Сергій Михайлович, Чернуха 
Віталій Миколайович, Хіменко Сергій Валентинович, Жирова Ірина 
Василівна, Калайчева Світлана Георгіївна, Огарь Світлана 
Володимирівна, Подколзіна Марія Василівна, Юрченко Геннадій 
Миколайович, Корж Юлія Вікторівна, Зайцева Юлія Леонідівна, 
Тетерич Наталія Володимирівна, Подгайна Марина Валеріївна, 
Немченко Олеся Анатоліївна, Бєліченко Антон Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація фармацевтичного забезпечення 
населення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику запропоновано основні положення управління, організації 
та регулювання фармацевтичного забезпечення населення на макро- та 
мікроекономічному рівнях у розрізі роздрібної та оптової реалізації 
лікарських засобів та виробів медичного призначення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54757  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанов Роберт 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)  Методичний посібник "МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НА ФОНЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЦИСТИТА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлені наукові дані про те, що під час експериментів 
найбільший частний та інтенсивний розвиток раку сечового міхура 
зареєстровано у тварин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54758  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанов Роберт 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)  Методичний посібник "МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОБИОТИКА AEROCOCCUS VIRIDAS 167 В КАЧЕСТВЕ 
ИММУНОМОДУЛЯТОРА У БОЛЬНЫХ С ПОВЕРХНОСТНЫМ 
РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ 
ПУТЕЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичному посібнику представлені наукові дані про те, що 
використання пробіотика - аерокока, що входить до складу препарату 
А-бактерину, сприяє модуляції імунної відповіді у слизовій сечового 
міхура, знижуючи запалення і імунноклітинну інфільтрацію. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54759  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанов Роберт 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)  Методичний посібник "МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ 
ЦИТОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИН 
СЕЧОВОГО МІХУРА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлено наукові дані про те, що цитологічне 
дослідження сечі є коштовним додатковим методом діагностики 
пухлинних процесів сечових шляхів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54760  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанов Роберт 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)  Методичний посібник "МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ И 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ПРОТЕКАЮЩИМ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлені наукові дані про антимікробний і 
протизапальний ефект одноразової інстиляції в сечовий міхур 
лактобактерій і аерококів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54761  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 
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)  Роман "Едвард Тарша "Гуляйпільська застава", п’ятий том"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

П’ятий том призначений ув’язненню головного героя за втечу 
полоненого Кошового Сидора Білого.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54762  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузєв Олексій Олександрович, Снісаренко Олександр Володимирович  
 

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 надання IP-послуг Service Execution"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система Service Execution має статус SDP платформи для надання IP 
послуг доступу до інтернет та надає RADIUS AAA та DHCP сервіс для 
абонентів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54763  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глод Євген Абрамович, Кушнарьов Ігор Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "ПРОЕКТ "ЧИСТА УКРАЇНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54764  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пташенко Піана Олександрівна, Іщук 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)  Стаття "Економіко-математична модель збалансованості економічних 
інтересів суб’єктів ринкових відносин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54765  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степовик Дмитро Власович, Боса Ірина Олександрівна, Боронь 
Олександр Вікторович, Бражник Олена Анатоліївна, Гальченко Сергій 
Анастасійович, Еркенова Катерина Анатоліївна, Карпінчук Галина 
Володимирівна, Корнійчук Марія Антонівна, Наумова Надія 
Григорівна, Шиленко Юлія Анатоліївна, Федорук Олександр 
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)  Рукопис книги "Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у дванадцяти 
томах. Том 12. Літопис життя і творчості Тараса Шевченка (за Петром 
Журом). Документи, покажчики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У 12-му томі Повного зібрання творів Т.Г.Шевченка друкується 
повний життєпис Т.Г.Шевченка відповідно до досліджених 
біографічних даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54766  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладун Олександр Миколайович, Лущик Людмила Вікторівна, 
Хвалинська Віта Володимирівна  

 

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 
"Багатовимірне моделювання людського розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблені методологічні засади застосування багатовимірного 
моделювання для дослідження людського розвитку з використанням 
інформації різного типу; визначені типологічні групи населення 
України, виявлені латентні фактори, що впливають на різні аспекти 
людського розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54767  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курило Ірина Олексіївна, Лібанова Елла Марленівна, Стешенко 
Валентина Сергіївна, Рингач Наталія Олександрівна, Слюсар 
Людмила Іванівна, Аксьонова Світлана Юріївна, Крімер Борис 
Олександрович, Полякова Світлана Володимирівна, Шевчук Павло 
Євгенович, Ткаченко Лідія Григорівна, Терець Валентина Миколаївна  

 

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 
"Старіння населення: виклики для економіки та завдання політики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено комплексне дослідження старіння населення та його 
соціально-економічних наслідків в Україні наразі і на перспективу: 
розроблено теоретико-методичні засади дослідження процесу 
демографічного старіння і зумовлюваних ним викликів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54768  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заяць Тетяна Анатоліївна, Терон Ірина Василівна, Головко Лілія 
Василівна, Кравцова Тетяна Григорівна, Звонар Віктор Павлович, 
Дяконенко Оксана Іванівна, Краєвська Галина Олександрівна, 
Нечитайло Тетяна Юріївна, Танцюра Вадим Леонідович  

 
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 
"Модернізація соціально-трудових відносин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено методологію дослідження модернізації соціально-трудових 
відносин та сформовано вихідний понятійний апарат, здійснено оцінку 
сучасних трансформаційних процесів у цій сфері.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54769  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гураль-Сверлова Ніна В’ячеславівна, Гураль Роман Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний природознавчий музей Національної академії наук 
України 
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка фотографій сайту Просвітницької інтернет-програми 
"Молюски" http://www.pip-mollusca.org"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54770  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гураль-Сверлова Ніна В’ячеславівна, Гураль Роман Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний природознавчий музей Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Музейний освітній проект Просвітницька інтернет-
програма "Молюски"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54771  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляров Роман 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)  Твір "Маніфест Руху Суспільство Творення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить обгрунтування, чому розширення креативного класу 
підриває основи капіталізму і наближає до кооперативної економіки. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54772  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляров Роман Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір "Тези Маніфесту Руху Суспільство Творення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить тези обгрунтування, чому розширення креативного класу 
підриває основи капіталізму і наближає до кооперативної економіки. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54773  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ujin (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 "Журба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54774  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белей Орест Любомирович  
 

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 "Зовсім не та 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли "Ейфорія", "Тепер ти зовсім не та", "Листопад", 
"Завжди молодий (Холодне світання)", "Drowning in madness", "Befor 
you'll go", "Thinking about you".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54775  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белей Орест Любомирович  
 

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 "Міранда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли "Міранда", "Проти правил", "Вогонь і дим". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54776  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кругляк Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Несказанные мысли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54777  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Володимир Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Сьогодні мультімедіа" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір з пояснюючими ілюстраціями до нього "СЕГОДНЯ. 
НОВАЯ МОДЕЛЬ ГРАФИКИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАНИЦ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розміщена загальна інформація щодо стилю газети 
"СЕГОДНЯ" - нова модель графіки, моделювання сторінок газети.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54778  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Володимир Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Сьогодні мультімедіа" 
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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 з пояснюючими ілюстраціями до нього "СЕГОДНЯ. 
НОВАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
РЕДАКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розміщена загальна інформація щодо стилю газети 
"СЕГОДНЯ" - приклади візуалзації редакційних елементів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54779  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабінець Лілія Степанівна, Творко Вадим Михайлович, Рябоконь 
Світлана Степанівна, Боровик Ірина Олегівна, Цибульська Людмила 
Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Внутрішні 
хвороби в сімейній медицині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали закладають фундамент для засвоєння студентами знань з 
профільних клінічних професійно-практичних дисциплін.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54780  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабінець Лілія Степанівна, Творко Вадим Михайлович, Рябоконь 
Світлана Степанівна, Боровик Ірина Олегівна, Цибульська Людмила 
Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Internal 
disease in family medicine"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали закладають фундамент для засвоєння студентами знань з 
профільних клінічних професійно-практичних дисциплін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54781  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабінець Лілія Степанівна, Творко Вадим Михайлович, Рябоконь 
Світлана Степанівна, Боровик Ірина Олегівна, Цибульська Людмила 
Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Внутренние 
болезни в семейной медицине"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали закладають фундамент для засвоєння студентами знань з 
профільних клінічних професійно-практичних дисциплін.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54782  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плахтій Петро Данилович, Плахтій Данило Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фізіологія людини. Обмін речовин та 
енергозабезпечення м’язової діяльності в запитаннях, завданнях і 
відповідях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Обмін речовин та 
енергозабезпечення м’язової діяльності в запитаннях, завданнях і 
відповідях : Навчальний посібник / П.Д. Плахтій, Д.П. Плахтій. - 
Кам'янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. - 464 с. 

 

Анотація   

У посібнику у вигляді відповідей на ситуаційні запитання і завдання 
розкриваються фізіологічні механізми перебігу процесів обмін речовин 
і енергії в організмі людини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54783  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаданова Оксана Валеріївна, Пунько Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Я прощаю тебя..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54784  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошей Дар'я Сергіївна  
 

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 "Вітальні вірші"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54785  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Натхненна вічність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54786  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оришака Надія Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Научитесь ценить себя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54787  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Володимир Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Сьогодні мультімедіа" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір з пояснюючими ілюстраціями до нього "СЕГОДНЯ. 
НОВАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. РЕДАКЦИОННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розміщена загальна інформація щодо стилю газети 
"СЕГОДНЯ" - редакційних елементів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54788  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Всеукраїнська Благодійна Організація "Спорт проти наркотиків, 
тютюну та зловживання алкоголем" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма "Гідропарк Місто Спорту 2014" - 
спортивний фестиваль змагань серед професійних, аматорських та 
дитячих команд Києва з футболу, баскетболу, волейболу, пляжних 
видів спорту та сімейного спорту" ("Гідропарк Місто Спорту 2014")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54789  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віднік Олена Анатоліївна, Стаднік Ніка Олександрівна (Віднік)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Молодятам" ("Модельна 
ілюстрація")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54790  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янкелевич Григорій Євсійович, Кохан Юрій Миколайович, Кулінич 
Леонід Олександрович, Петренко Олексій Володимирович, Маляров 
Сергій Прокопович, Адаменко Валентин Степанович, Цірук Віктор 
Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплект конструкторської та технологічної документації приладу 
"Стабілізатор СВУ-500-7Ц-04"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54791  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 
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 "Город мой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54792  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

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 "Мальчишки-Капитаны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54793  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діброва Юлія В’ячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Уніфікована 
карта обліку патогістологічних змін верхніх дихальних шляхів та 
легень при грипі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54794  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "If you don't stop the war"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54795  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцків Андрій Мирославович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Векторні, паралельні та розподілені 
обчислення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник присвячено для розгляду питань розробки векторних та 
паралельних алгоритмів, дослідженню її ефективності, створенню та 
відлагодженню векторного, паралельного та розподіленого 
програмного забезпечення для високопродуктивних комп’ютерних 
систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54796  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Кучвара Олександра 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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне середовище підтримки прийняття 
рішень в системних епідеміологічних дослідженнях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54797  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородулін Сергій Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Аплікатор торсіонних полів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить зображення аплікатора торсіонних полів та зображення його 
мономеру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54798  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стратонов Василь Миколайович  
 

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 "Правова статистика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику відповідно до програми курсу «Правова статистика» 
розглядаються теоретичні та методологічні основи правової 
статистики. Дається загальна характеристика системи галузей 
правової статистики, прийомів і способів аналізу її показників. 
Посібник написаний відповідно до чинної законодавчої і нормативної 
бази. Для студентів юридичних вищих навчальних закладів і 
факультетів, викладачів, аспірантів, а також працівників 
правоохоронних органів і органів юстиції. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54799  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабань Павло Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теза до методу: замикання контурів елементів технічних 
енергоощадних систем [основи енергоощадних систем та технологій 
(загальне машинобудування)]"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54800  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телібаєв Андрій Тимурович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Емблема (герб) Телібаєва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54801  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Михайло Володимирович, Назаренко Наталія 
Володимирівна, Хоменко Сергій Анатолійович, Коваль Денис 
Миколайович, Ляшенко Анна Вадимівна, Голик Анна Валеріївна, 
Чалих Марина Вікторівна, Гураль Оксана Сергіївна, Коваленко 
Олександр Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління підприємством КАІ-
Підприємство" ("КСУП КАІ-Підприємство")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54802  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синяєва Людмила Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Словник найуживаніших термінів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник розкриває економічні поняття, категорії і терміни 
господарюючих суб'єктів ринкової економіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54803  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
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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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Долго в пути"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54804  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронюк Іван Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстами "Акустичний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні: "Не сумуй, життя прекрасне", "Все буде добре", "Вечірня", "В 
день народження", "На відстані руки".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54805  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

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 "Этап"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54806  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стандартизована карта обліку клініко-морфологічних 
даних клінічного обстеження пацієнта та морфологічні дослідження за 
темою: "Гепатоцелюлярні нодулярні аденоми та карциноми: 
патоморфологічна диференційна діагностика і прогноз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54807  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Сергій Олександрович, Собков Андрій Володимирович, 
Дзюблик Ярослав Олександрович, Гальчинський Леонід Юрійович, 
Дзюблик Ірина 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 "Фармакоекономічний аналіз стратегій 
діагностики респіраторних вірусних інфекцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє провести фармакоекономічний аналіз різних статей 
діагностики респіраторних вірусних інфекцій методом "витрати-
ефективність".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54808  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
креслення  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель освітлювального 
приладу "Пластичність енергії світла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54809  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
креслення  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель освітлювального 
приладу "Dragonfly"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54810  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михалевич Олександр 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 "Програмний статок "Кросплатформовий 
програмний засіб керування графічним інтерфейсом операційної 
системи для людей з обмеженими фізичними можливостями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє керувати курсором й емулювати керування 
маніпулятором-миша та клавіатурою за допомогою відстеження рухів 
зіниць користувача.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54811  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михалевич Олександр Павлович  
 

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  "Кросплатформовий програмний засіб керування 
графічним інтерфейсом операційної системи для людей з обмеженими 
фізичними можливостями"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вирішено задачу безконтактного керування комп’ютером відстежуючи 
переміщення зіниць людини за допомогою веб-камер.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54812  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міняйло Сергій 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 віршів "Я - громадянин України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить 26 різноманітних віршів, викладених українською та 
російською мовами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54813  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Човник Ірина Петрівна (Ірина Федишин), Човник Віталій 
Мирославович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Долоньки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54814  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Відеосольфеджіо на основі українських 
народних мелодій" ("Відеосольфеджіо")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить 32 слайдофільма, розроблений для використання у 1-2 
класах загальноосвітніх шкіл.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54815  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Безпалов Леонід Миколайович, 
Медведєв Костянтин Володимирович, Снитко Валерій Пилипович, 
Святишенко Ірина Іванівна, Яцко Федір Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Посібник до 
ДСТУ-Н Б.В.2.3-23 з оцінювання і прогнозування технічного стану 
автодорожніх мостів. Проект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект посібника є незамінним апаратом у роботі інженера-
експлуатаційника системи Укравтодору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54816  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Определение 
граничного износа сталежелезобетонного пролетного строения 
автодорожного моста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54817  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Визначення 
граничного зносу прогонових будов автодорожніх мостів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті представлено новий ймовірний підхід до визначення 
граничного зносу прогонових будов автодорожніх мостів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54818  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Янчук Леонід Леонідович, Яцко 
Федір Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Чутливість 
моделі оцінки ресурсу залізобетонних прогонових будов на стадії 
проектування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена моделюванню життєвого циклу залізобетонних 
елементів мостів. Процес акумуляції пошкоджень описується 
аналітичною степеневою функцією.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54819  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Янчук Леонід Леонідович, Яцко 
Федір Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Моделювання 
життєвого циклу залізобетонних елементів мостів за допомогою методу 
Монте-Карло"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Представлена загальна модель деградації залізобетонних елементів 
мостів, побудована за статистичним методом з урахуванням впливу 
навколишнього середовища та напружено-деформованого стану.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54820  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Янчук Леонід Леонідович, Яцко 
Федір Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Аналіз чутливості 
моделі деградації залізобетонних елементів мостів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведені результати оцінки довговічності залізобетонного 
елемента.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54821  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Олексій Георгійович, Данчук Віктор Дмитрович, Прокудін 
Георгій Семенович  

 

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 "Програмно-інструментальний комплекс 
оптимізації вантажних перевезень на виробничому підприємстві" 
("ПІК ОВП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено прикладні основи теорії транспортних процесів і систем, опис 
транспортної логістики виробничого підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54822  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Олексій Георгійович, Данчук Віктор Дмитрович, Прокудін 
Георгій Семенович  
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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 "Програмно-інструментальний комплекс 
раціонального закріплення рухомого складу виробничого 
підприємства" ("ПІК РЗРС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено прикладні основи теорії транспортних процесів і систем, опис 
матрично-мережевої моделі організації вантажних перевезень, 
застосування комбінаторного методу закріплення рухомого складу 
виробничого підприємства в умовах дефіциту транспортних засобів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54823  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Олександра Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Логістика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлено зарубіжні і вітчізняні здобутки у питаннях управління 
запасами, складування, транспортування, а також практичні підходи, 
що використовуються в господарській діяльності підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54824  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Білякович Олег Миколайович, 
Савчук Анатолій Миколайович, Міланенко Олександр Анатолійович, 
Лізанець Віталій Ігорович, Туриця Юлія Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення ефективності мащення олив за 
кінетикою швидкісних, навантажувальних, температурних чинників 
та динамікою надходження мастильного матеріалу в зону контакту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Вимірювання товщини мастильного шару в контакті тертя 
інтерференційним методом дозволяє найбільш обгрунтовано 
диференціювати мастильні матеріали за реологічними ознаками та 
виявити кінетичну залежність формування товщини мастильного 
шару від різних факторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54825  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Білякович Олег Миколайович, 
Савчук Анатолій Миколайович, Міланенко Олександр Анатолійович, 
Лізанець Віталій Ігорович, Туриця Юлія Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення мастильних та антифрикційних 
властивостей олив на основі оцінки їх реологічних характеристик в 
нестаціонарних умовах мащення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналіз попередніх досліджень засвідчує, що одним з найважливіших 
відбракувальних показників мастильних середовищ в експлуатації 
транспортних засобів, який визначає період ефективного використання 
моторних та трансмісійних олив, є кінематична в'язкість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54826  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович, Снитко Валерій Пилипович, Святишенко Ірина 
Іванівна, Яцко Федір Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Національний 
стандарт України. Настанова. EN 1994-2 Єврокод 4: Проектування 
сталезалізобетонних елементів. Частина 2. Загальні правила і правила 
для мостів ДСТУ-Н Б 1994-2:20ХХ. Проект" ("ДСТУ-Н Б 1994-
2:20ХХ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Частина 2 Єврокода 4 містить правила проектування 
сталезалізобетонних мостів або їх елементів як доповнення до 
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загальних принципів, що представлено в ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1. Ця 
частина не охоплює в повному обсязі вантові мости.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54827  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Людмила Степанівна, Данчук Марія Вікторівна, Кравчук 
Анатолій Пилипович  

 

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 "Особливості 
застосування методології VALUE-at-RISK для оцінки підприємницьких 
ризиків в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В рамках методології VaR розроблено оригінальний метод оцінки 
підприємницьких ризиків, який може бути застосованим для опису 
перебігу нелінійно динамічних економічних процесів, кризових явищ. 
Представлений метод дозволяє здійснювати адекватні оцінки величини 
VaR з урахуванням асиметрії та ступеню "важкості" хвостів кривих 
ризику реального часу без використання історичних відомостей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54828  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воркут Тетяна Анатоліївна, Білоног Оксана Євгенівна, Авдєєва 
Наталія Григорівна, Пеньківська Катерина Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 
вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 
"Логістика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни "Логістика", напрям підготовки 6.030601 
"Менеджмент", фахове спрямування "Логістика".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54829  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марунич Валерій Степанович, Вакарчук Ігор Миколайович, Харута 
Віталій Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Робоча 
програма, методичні вказівки, опорний конспект лекцій до навчальної 
дисципліни "Формування групи керівників проекту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено робочу програму, методичні вказівки, опорний конспект 
лекцій до навчальної дисципліни "Формування групи керівників 
проекту", програма підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня "магістр" за спеціальністю специфічних категорій 8.18010013 
"Управління проектами".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54830  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Людмила Степанівна, Данчук Марія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Синергетична 
модель управління персоналом підприємства в умовах підвищеного 
рівня невизначеності та ризику підприємницької діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розвинуто синергетичну модель оцінки ефективності діяльності 
персоналу підприємства на основі визначення та аналізу поведінки 
синергетичного потенціалу трипараметричної системи Лоренца в 
адіабатичному наближенні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54831  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Людмила Степанівна, Данчук Марія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Оцінка 
адаптованого потенціалу підприємства, що функціонує в умовах 
нелінійної динаміки підприємницького середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено метод та алгоритм оцінки адаптованого потенціалу з 
урахуванням ризикованості фінансово-господарської діяльності 
підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54832  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Корпач Анатолій Олександрович, 
Говорун Анатолій Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Випробування двигунів внутрішнього 
згоряння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Випробування двигунів внутрішнього згоряння: навч. 
посіб., 2-ге вид., перероб. і доп./ Ю.Ф. Гутаревич, А.О. Корпач, А.Г. 
Говорун.-К.: НТУ, 2013.-252 с. 

 
Анотація   

В посібнику викладено загальні положення по випробуванню двигунів 
внутрішнього згоряння, описані методи проведення випробувань, 
визначення характеристик поршневих ДВЗ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54833  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович, Снитко Валерій Пилипович, Святишенко Ірина 
Іванівна, Яцко Федір Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Національний 
стандарт України. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. 
Частина 2. Сталеві мости (EN 1993-2:2006, IDT) ДСТУ-Н Б EN 1993-
2:20ХХ. Проект" ("ДСТУ-Н Б EN 1993-2:20ХХ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54834  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович, Снитко Валерій Пилипович, Святишенко Ірина 
Іванівна, Башкевич Ірина Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Національний 
стандарт України. Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. 
Частина 2. Мости (EN1995-2:2004,IDT) ДСТУ-Н Б EN 1995-2: 20ХХ. 
Проект" ("ДСТУ-Н Б EN 1995-2: 20ХХ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає основні принципи і правила безпеки, придатності до 
експлуатації і міцності дерев’яних конструкцій для будівництва мостів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54835  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Безпалов Леонід Миколайович, 
Медведєв Костянтин Володимирович, Рубльов Андрій Валерійович, 
Снитко Валерій Пилипович, Святишенко Ірина Іванівна, Яцко Федір 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Стандарт 
організації України. Мости та труби. Варіантне проектування мостів 
СОУ 42.1-37641918-093:201Х. Проект" ("СОУ 42.1-37641918-093:201Х")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стандарт призначено проектним організаціям, як нормативне 
забезпечення для проектування нових автодорожніх мостів та мостів, 
що реконструюються.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54836  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Облегченная версия программы "Локальная 
инструментальная система оптимизации инвестиций версии 2.1 (ЛИС 
ОИ 2.1)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для вирішення задач семи типів по знаходженню 
ефективних стратегій інвестування грошових коштів в придбання 
різнотипних джерел доходу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54837  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 
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 инвестиций версии 2.1 (АРМ 
СИС ОИ 2.1)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для підготовки окремим користувачем вихідних 
даних, вирішуваних у мережовому середовищі задач семи типів і тощо. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54838  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасов Віктор Миколайович, Логвінов Ігор Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Тривимірна візуалізація геолого-геофізичних 
даних" ("TAR3D")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для тривимірної візуалізації геолого-геофізичних 
даних, які представлені у вигляді розподілу будь-яких параметрів у 
просторі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54839  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Анастасія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Fire Fighter - Anastasia"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54840  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Анастасія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Відеоролик "Fire Fighter - Anastasia"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54841  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шешотов Артур 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 "Zagotovka"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54842  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Юрій Антонович  
 

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 наукового характеру "Логические модели структурного синтеза 
территориально-пространственно-распределенной системы офисов 
программы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54843  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Програми для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Українська мова. 5-
10 класи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54844  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Програми для розумово відсталих учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчальними мовами 
національних  меншин. Російська мова. Підготовчий, 1 класи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54845  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ніна Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Програми для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Читання. 5-10 
класи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54846  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ніна Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Програми загальноосвітніх навчальних 
закладів для розумово відсталих учнів. Українська мова. Підготовчий, 
1 класи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54847  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина 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)  Літературний твір "Методологічні основи віднесення підприємств-
виробників споживчих товарів до стратегічних типів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовано відповідь до детермінантів: конкурентна позиція, 
конкурентні переваги, рівень конкурентоспроможності продукції та 
самого підприємства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54848  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина 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)  Літературний твір "Обгрунтування багатовимірної просторової 
інтерпретації вибору стратегії забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств сфери виробництва споживчих товарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано багатовимірну просторову інтерпретацію вибору 
стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери 
виробництва споживчих товарів за взаємозв’язком стадій їх 
економічного розвитку і стратегічних типів, яка дає змогу зробити 
обгрунтований вибір стратегічної поведінки підприємств.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54849  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кернас Андрій Вячеславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Методика диагностики структурных 
компонентов предстартового эмоционального состояния спортсмена-
единоборца"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика спрямована на діагностику та виявлення передстартових 
емоційних станів спортсменів і містить 28 тверджень та варіанти 
відповідей на кожне з них, ключі для обробки та інтерпретації 
відповідей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54850  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методичний підхід до визначення стадій 
економічного розвитку підприємств сфери виробництва споживчих 
товарів за їх конкурентними перевагами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано підхід до визначення стадій економічного розвитку 
підприємств сфери виробництва споживчих товарів, виходячи із 
специфіки, пов’язаної з короткою тривалістю виробничого циклу. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54851  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушуева Інна Володимирівна, Книш Євгеній Григорович, Панасенко 
Олександр Іванович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "ANALYSIS OF MARKET SATURATION WITH 
VETERINARY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL DRUGS FOR 
DOMESTIC ANIMALS AND POULTRY IN UKRAINE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54852  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушуева Інна Володимирівна, Книш Євгеній Григорович, Панасенко 
Олександр Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "THE DETERMINATION OF MARKET DEMAND ON 
VETERINARY PRODUCTS TO THE CONDITIONS OF CURRENT 
STATE OF THE ECONOMY IN UKRAINE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54853  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонець Марина 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)  Науковий твір "Проблемна лекція на тему "Розуміння любові"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Справжня любов може змінити життя кожної людини. Любов 
розглядається у п’ятьох аспектах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54854  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович, Рубльов Андрій Валерійович, Снитко Валерій 
Пилипович, Святишенко Ірина Іванівна, Яцко Федір Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Галузеві 
будівельні норми України. Споруди транспорту. Мости та труби. 
Сталезалізобетонні конструкції ГБН В.2.3-37641918-553:20ХХ. Проект" 
("ГБН В.2.3-37641918-553:20ХХ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Норми встановлюють вимоги до проектування сталезалізобетонних 
конструкцій автодорожніх і пішохідних мостів, в яких залізобетонна 
плита об'єднана зі сталевими головними балками, фермами або 
балками проїзної частини для спільної роботи, при новому будівництві, 
капітальному ремонті та реконструкції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54855  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янкелевич Григорій Євсійович, Кохан Юрій Миколайович, Кулінич 
Леонід Олександрович, Петренко Олексій Володимирович, Маляров 
Сергій Прокопович, Адаменко Валентин Степанович, Цірук Віктор 
Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче об’єднання 
"Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект конструкторської та технологічної документації приладу 
"Стабілізатор СВУ-500-7Ц-03" ("Стабілізатор СВУ-500-7Ц-03")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Документація розроблена в 2014 році за власним технічним завданням, 
у якому основні характеристики визначені технічним завданням 
Головного підприємства ГП "НТЦ АСВ".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54856  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорун Борис Феодосійович  
 
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)  Складений твір "Прикладная рефлексотерапия. Атлас-справочник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Цей твір має пряме відношення до всіх без винятку клінічним 
дісциплінам і зацікавить лікарів будь-якої спеціальності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54857  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система управління бізнесом "Submarine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54858  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугера Михайло Григорович, Сілко Олексій Вікторович, Поправко 
Юлія Юріївна, Комаров Володимир Олександрович, Куровська Тетяна 
Юріївна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

115 

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 "Автоматизація процесу вибору форми 
правової охорони результатів інтелектуальної діяльності у Збройних 
Силах України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота присвячена вирішенню актуального питання автоматизації 
процесів прийняття рішень щодо форми правової охорони результатів 
інтелектуальної діяльності у Збройних Силах України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54859  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Осінній вітер "При свічках"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54860  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Дмитро Ігорович, Федоренко Тетяна 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 "Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою Парус-Бюджет, версія 8"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це комплексна система управління для територіально розподілених 
бюджетних установ. Має архітектуру дворівневого клієнт-сервера.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54861  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Дмитро Ігорович, Федоренко Тетяна 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 "Комплексна система автоматизації 
управління підприємством Парус-Підприємство, версія 8"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це комплексна система управління для територіально розподілених 
підприємств. Має архітектуру дворівневого клієнт-сервера.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54862  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

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 "ЕФЕКТИВНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ 
ОДЕРЖАННЯ ВОЛОКНИСТОНАПОВНЕНИХ 
РЕАКТОПЛАСТИЧНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ (З 
ІЛЮСТРАЦІЯМИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для інформування про розроблені технологічні 
засади одержання волокнистонаповнених полімерних композиційних 
матеріалів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54863  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

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 релігійного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Радости Божьей свет"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54864  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

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 релігійного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Исполнить всякую правду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54865  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
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 релігійного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Ангелы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54866  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олизаренко Людмила Антонівна  
 
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 всеукраїнського соціально-благодійного телевізійного 
проекту "Добрі сусіди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54867  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хуснутдінов Антон Валер'янович, Назарець Роман 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 "Веб-сайт "HomeWorks"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це віртуальне навчальне середовище, що призначене для 
використання у навчальних закладах з метою організації домашнього 
завдання та розкладу занять.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54868  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапчинська Євгенія Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог робіт художниці 
Євгенії Гапчинської за 2009 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54869  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапчинська Євгенія Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог робіт художниці 
Євгенії Гапчинської за 2008 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54870  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапчинська Євгенія Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог робіт художниці 
Євгенії Гапчинської за 2010 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54871  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапчинська Євгенія Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог робіт художниці 
Євгенії Гапчинської за 2007 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54872  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапчинська Євгенія Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог робіт художниці 
Євгенії Гапчинської за 2006 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54873  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапчинська Євгенія Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог робіт художниці 
Євгенії Гапчинської за 2011 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54874  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болтівець 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 "Система Admixer" ("Admixer")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54875  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ніна Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Програми з російської мови для розумово 
відсталих учнів 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням мовами національних меншин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54876  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Програми з української мови для 2-4 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54877  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Програми з читання для загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово відсталих учнів 5-10 класів з 
навчанням мовами національних меншин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54878  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Аркадій Григорович  
 

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)  Лекція на тему "Доброкачественные опухоли легких"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У лекції викладені та наглядно представлені сучасні погляди на 
визначення, класифікацію, етіологію, патогенез, клініку, діагностику та 
лікування доброякісних пухлин легень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54879  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Аркадій Григорович  
 
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)  Лекція на тему "Рак легкого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У лекції викладені та наглядно представлені сучасні погляди на 
визначення, класифікацію, етіологію, патогенез, клініку, діагностику та 
лікування доброякісного раку легенів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54880  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Аркадій Григорович  
 
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)  Лекція на тему "Опухоли и кисты средостения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У лекції викладені та наглядно представлені сучасні погляди на 
визначення, класифікацію, етіологію, патогенез, клініку, діагностику та 
лікування новоутворень та кісти середостіння. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54881  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Справжнім чоловікам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54882  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Владислав Ігорович (KLarpen)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Логотипи від Klarpen № 1-10"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для використання у якості логотипів підприємств, символів програм, 
торгових марок тощо: Klarpen (№1); Klarpen  production (№2); Klarpen 
workstation (№3); Full Acoustic Zone (№6); MuStand (№4); Spectrazator 
(№7); MarkerFolderer (№8); Omin (№5); ЛегкоМобіль (№9); Dragon 
Set(№10).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54883  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Волошко Світлана Михайлівна, 
Олешкевич Анна 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 "Закономірності керованого формування 
поверхневих та об’ємних структурно-фазових станів у тонких плівках 
системи Cu/Sn/Mn"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено практичний інтерес до розробки режимів термічної 
обробки при отриманні наперед заданих поверхневих та об’ємних 
структурно-фазових станів у тонкоплівкових технологіях 
мікроприладобудування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54884  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Волошко Світлана Михайлівна, Замулко 
Сергій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Термічна стабільність та експлуатаційна 
надійність нанорозмірних металевих плівок на монокристалічному 
кремнії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано багатостадійну модель структурних та фазових 
перетворень в процесах реакційної дифузії в системах Ni-Si, Ti-Si при 
термічній обробці в інтервалі температур 773К-1273К.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54885  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Волошко Світлана Михайлівна, Вилкова 
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)  Твір наукового характеру "Ефект формування поверхневих 
періодичних мікро- та наноструктур на поверхні багатошарових 
металевих плівок під дією лазерного опромінення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Показано, що термічна обробка лазерним опроміненням має характер 
високо екстремального впливу-термоудару, що при певних режимах 
обробки забезпечує перехід мікрооб’ємів матеріалу в рідкий стан, 
розвиток прискореного масопереносу в системі "рідка фаза-тверда 
фаза", загартування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54886  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Революція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54887  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Гуляй село"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54888  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Дітям України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54889  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосовська Катерина Валеріївна  
 

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 "Golubka Tour"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка являє собою словосполучення у кількості трьох зображень, 
створених автором і призначені для використання в якості торгових 
марок, знаків для товарів і послуг та логотипів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54890  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косаченко Валерія Юріївна, Кузнецова Ірина Олексіївна, Блажієвська 
Наталія Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, ілюстрація, фотографічний твір, складений твір, 
літературний письмовий твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень з описом "Концептуальна модель офісних меблів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54891  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломенко Анна Гідаятівна, Кузнецова Ірина Олексіївна, Блажієвська 
Наталія Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, ілюстрація, фотографічний твір, складений твір, 
літературний письмовий твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень з описом "Концептуальна модель інтер'єру 
молочного ресторану "Київське молоко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54892  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередниченко Юлія Анатоліївна, Кузнецова Ірина Олексіївна, 
Блажієвська Наталія Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень з описом "Концептуальна модель інтер'єру пабу 
"Лебовські"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

127 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54893  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Вероніка Ігорівна, Кузнецова Ірина Олексіївна, 
Блажієвська Наталія Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень з описом "Концептуальна модель інтер'єру нічного 
кафе "DON'T SLEEP"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54894  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевич Дарина Олегівна, Кузнецова Ірина Олексіївна, Єременко 
Людмила Карпівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень з описом "Концептуальна модель інтер'єру 
ресторану "CRYSTAL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54895  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина 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  
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твору (творів)  Підручник "Основи естетики архітектури та дизайну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено основи теоретичного базису розроблення дизайн-проектів 
архітектурного середовища з урахуванням основ естетики. Розглянуто 
загальне уявлення про естетику архітектури та дизайну. Уперше 
розглянуто естетику математики як базис формоутворення об'єктів 
дизайну і архітектури. Для студентів ВНЗ та широкого кола читачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54896  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляков Ігор 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 "Весно моя жадана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54897  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ніна Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Програми з російської мови для розумово 
відсталих учнів 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів  з 
навчанням мовами національних меншин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54898  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобровников Ілля Валерійович (mr. Bent)  
 

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 "Слава Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54899  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бікі Меньгерт Акошович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Проектирование электрических реакторов для 
высоковольтных линий электропередач на постоянном и переменном 
токе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі приведені основні відомості, необхідні для розрахунку і 
проектування електричних реакторів, використовуваних у 
високовольтних лініях електропередач постійного і змінного струму.   
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54900  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діков Євген Миколайович, Брюховецький Олександр Борисович, 
Хламов Сергій Васильович, Саваневич Вадим Євгенович, Власенко 
Володимир Петрович, Єленін Леонід Володимирович, Герасименко 
Олег Вікторович, Безкровний Михайло Михайлович, Соковікова 
Наталія Сергіївна, Мовсеян Яна Самвелівна, Погорелов Артем 
Валерійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма обработки и отображения  
астрономических  кадров LookSky-CoLiTec" ("LookSky-CoLiTec")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення представляє собою незалежний сервіс для 
автоматизованого контролю результатів обробки астрономічних 
(оптичних) спостережень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54901  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюнько Сергій Олексійович (Сер)  
 
Повне ім’я або 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 "Вправи по бессмертю. 1 частина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Цей твір про вправи і розвиток центральної нервової системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54902  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів і пісень "Время"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54903  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Муращенко Олександр Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Дослідження глітчів ЦАП залежно від 
затримок вмикання і вимикання розрядів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В процесі цифрово-аналогового перетворення виникають завади - 
глітчі, що впливають на точність та швидкість. Програма призначена 
для дослідження залежності глітчів від затримок вмикання/вимикання 
і може слугувати мінімізації глітчів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54904  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Муращенко Олександр Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Дослідження глітчів ЦАП залежно від рівня 
надлишковості р-кода Фібоначчі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє дослідити глітчі для системи р-чисел Фібоначчі в 
залежності від значення р.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54905  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Українські шашки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті пропонуються два варіанти нової гри в шашки під назвою 
"Українські шашки".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54906  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сказка про снежинку: "Лейла - чудеса 
сбываются"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54907  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеклов Володимир Федорович, Чеклова Валентина Михайлівна, 
Петрушин Олександр Геннадійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Програма розроблена з метою перевірки та закріплення теоретичних та 
практичних знань інженерних працівників або студентів ВНЗ з будь-
яких професійних напрямків у вигляді тестових питань, що можуть 
містити графічні зображення або формули.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54908  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романча Олексій Олександрович, Стасенко Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНПРОТЕХ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект робочої конструкторсько-технічної документації 
"Статический преобразователь ПСЦ-2 (АЮРА.656 119.002-01): 
чертежи, техническое описание, руководство по эксплуатации"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс робочої документації на статичний перетворювач ПСЦ-2 
включає технічну документацію, зокрема технічний опис, керівництво 
з експлуатації, та конструкторську - повний комплект робочих 
креслень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54909  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапошникова Ірина Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Вищий навчальний заклад як середовище первинної 
професійної соціалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії охарактеризовано сучасний процес формування фахівця 
в системі вищих навчальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54910  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир 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)  Стаття "Дещо про Московсько-Російсько-більшовицьку імперію"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54911  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тян Анатолій Тяєнович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сокол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Сокол" для естрадного виконання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54912  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тян Анатолій Тяєнович  
 

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 "Море внутри"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54913  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тян Анатолій Тяєнович  
 
Повне ім’я або 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 ты красива"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54914  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грібоєдов Сергій 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 "Супервізор" ("Супервізор")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54915  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 
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 "Паром Мауер" ("Паром Мауер")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54916  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба КЛ1" ("Палуба КЛ1")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54917  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма до пристрою узгодження "Репер-10" ("Репер-
10")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54918  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма до пристрою узгодження "Репер 1" ("Репер 1")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54919  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апаратно-програмний комплекс 
"Сертифікат-НІ" ("Сертифікат-НІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54920  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсюкова Наталія Юріївна, Лаврешина Ганна 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)  Збірник комп'ютерних програм "Комплекс комп'ютерних програм "3-
АС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення: автоматизації процесу 
прийому платежів та обробки інформації щодо платежів за комунальні 
та подібні послуги, автоматизації процесу утримання комунальних 
платежів із заробітної плати працюючих громадян; автоматизації 
нарахування і обліку абонентської плати за послуги, що надаються 
комунальними службами (Білінгова система); автоматизація роботи 
об'єднаної міської довідково-інформаційної служби по обслуговуванню 
абонентів комунальних служб. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54921  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бенюк Василь Олексійович, Ковалюк Тетяна 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 "Прогнозування раннього гестозу у жінок з 
аліментарною недостатністю маси тіла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма дозволяє спрогнозувати виникнення раннього гестозу у 
жінок з аліментарною недостатністю маси тіла.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54922  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Выживание за порогом цивилизации"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга щодо виживання людини в екстремальних природних умовах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54923  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

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, Татуревич Анатолій 
Павлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Изучение работы электрических схем 
локомотивов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вивчення машиністами роботи електричних 
схем локомотивів. Програма складається з двох частин: віртуального 
пульта локомотива та візуального відображення роботи електричних 
схем. Дозволяє поетапно та наглядно проводити навчання за 
допомогою маніпуляції на віртуальному пульті. Під час навчання 
виконуються тіж самі маніпуляції на віртуальному пульті машиніста, 
як і на реальному, при цьому візуально спостерігаються зміни в стані 
електричних схем локомотивів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54924  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменний Євген Олександрович, Скогарєв Ігор Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
сертифікаційних випробувань башмаків сбрасувальних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює загальні вимоги та порядок проведення 
сертифікаційних випробувань башмаків скидальних. Методика 
містить розроблені методи: піднесення башмака над рівнем головки 
рейки в перекладеному положенні; функціонування по призначенню 
при швидкості руху вагонів до 30 км/год.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54925  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Ковальська Леся Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Курортна справа: організація, 
територіальне планування, система управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В.М., Ковальська Л.В. Курортна справа : 
організація, територіальне планування, система управління: 
Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Ковальська, - 
Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. - 400 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику викладено лекційний матеріал, 
тестові й індивідуальні завдання, питання для самостійної підготовки 
студентів, список рекомендованої літератури з дисциплін "Основи 
санаторно-курортної справи", "Курортне обслуговування", " 
Управління санаторно-курортними територіями", "Територіальне 
планування курортів та курортних зон".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54926  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Dimmi..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Dimmi..." на італійській мові є похідним музичним твором пісні 
"Ти скажи...", за напрямом музики є українською лірикою в перекладі 
на італійську мову. Пісня розповідає про перші відчуття, які 
виникають при знайомстві та першому погляді, який залишається в 
серці. Про бажання любити і насолоджуватися цим глибоким 
почуттям.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54927  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 
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 "Ти скажи..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Ти скажи..." за напрямом музики є українською лірикою. Пісня 
розповідає про перші відчуття, які виникають при знайомстві та 
першому погляді, який залишається в серці. Про бажання любити і 
насолоджуватися цим глибоким почуттям.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54928  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаппо Віолетта Валеріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія виховання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаппо В.В. Теорія виховання: навч. посіб. / Віолетта 
Валеріївна Лаппо. - Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - 312 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкриваються найважливіші проблеми сучасної виховної 
роботи з учнівською молоддю. Виявлено сутність, місце і роль 
виховання в життєустрою суспільства. Узагальнено принципи, форми, 
методи і засоби виховання, шляхи й способи досягнення виховної мети.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54929  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Володимир Іванович, Кожушко Михайло Миколайович, Сало 
Ярослав Михайлович, Думич Василь Васильович, Куліш Олег 
Володимирович, Войтович Роман Манолійович, Падюка Тарас 
Іванович, Журба Галина Ігорівна, Батюк Юрій Вікторович, Паскарик 
Василь Степанович, Шкоропад Любов Юріївна, Бабинець Тетяна 
Леонідівна, Залужний Володимир Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Львівська філія державної наукової установи "Український науково-
дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і 
технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда 
Погорілого" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вибір техніки і технологій для вирощування картоплі 
(практичні поради)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У практичних порадах розкрито технології і системи обробітку грунту, 
вирощування картоплі. Наведений аналіз результатів досліджень та 
випробувань технічних засобів з рекомендаціями щодо їх вибору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54930  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Віталій Іванович  
 

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)  Монографія "Символи української мови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Символи української мови/В.І. Кононенко.-2-ге вид.,  
доповн. і перероб. - К.;Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпт.нац.ун-ту 
ім. В. Стефаника, 2013.-440с. 

 

Анотація   

У монографії розглядаються проблеми формування і функціонування 
національних символів української мови. Визначаються 
етнолінгвістичні, онтологічні, психологічні, культурологічні, 
соціалістичні чинники виникнення словесних символів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54931  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
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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  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 вагону для зерна моделі 19-7053 на візках 18-9836 з осьовим 
навантаженням 25 тс ДІІТ-80.147.ПМ.004.КГНДЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір встановлює вимоги і процедуру проведення 
експериментальних випробувань впливу на колію та  на стрілочні 
переводи вагону для зерна моделі 19-7053 на візках 18-9836 з основним 
навантаженням на вісь 25 тс та серійного вагону 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  54932  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муха Андрій Миколайович, Письменний Євген Олександрович, 
Скогарєв Ігор Євгенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В.Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
сертифікаційних випробувань резисторів пускових, електричного 
гальма і демпферних для електровозів і електропоїздів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика містить розроблені методи визначення гранично допустимої 
температури нагріву резисторів контактним або безконтактним 
методом, випробування на електричну міцність ізоляції, випробування 
з визначення опору ізоляції резисторів, випробування з визначення 
відхилень опорів від номінальних значень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54933  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменний Євген Олександрович, Скогарєв Ігор 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 "Методика 
сертифікаційних випробувань глухих пересічень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній методиці наведені сертифікаційні показники і викладено 
порядок проведення випробувань стрілочної продукції. У методиці 
описані наступні види випробувань: визначення геометричних 
розмірів, динаміко-міцнісні, експлуатаційні, визначення твердості, 
визначення хімічного складу, визначення механічних властивостей, 
визначення мікроструктури. Також викладені цілі  динаміко-міцнісних 
та експлуатаційних випробувань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54934  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса ТАРК, Алиса Тарк (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Пока вращается Земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це сучасний, наповнений життєвою буденністю твір. У повісті описано 
життя однієї сім’ї і її друзів. Члени сім’ї переживають скорботний 
момент загибелі чоловіка героїні.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54935  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вступ до спеціальності: дошкільна освіта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У посібнику розкриваються найважливіші аспекти підготовки 
педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти. Визначено провідні 
складові фахової підготовки майбутніх педагогів в осередку вищого 
навчального закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54936  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасова Світлана Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування у майбутніх менеджерів готовності до 
управлінської діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто загальні положення філософських і психолого-педагогічних 
теорій пізнання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54937  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасова Світлана 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)  Стаття "Формування у майбутніх викладачів біологічного факультету 
валеологічної культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядається проблема формування валеологічної культури скрізь 
призму професійної підготовки майбутнього викладача.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54938  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
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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 стенд для виконання 
лабораторної роботи "Дослідження та оцінка метеорологічних умов на 
робочих місцях (OP_LR_1)" ("(OP_LR_1)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконувати лабораторну роботу з дисципліни 
"Основи охорони праці", імітуючи відповідний лабораторний стенд, з 
можливістю збереження результатів в текстовому форматі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54939  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозова Ганна Миколаївна (Анна Лоза)  
 

Повне ім’я або 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, рукопис 
"Энергоинформационный массаж "Пробуждение Божественной 
Матрицы Жизни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54940  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоженко Олена Анатоліївна, Усенко Олена Анатоліївна  
 

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 "Організація етапної медичної реабілітації хворих на 
есеціальну артеріальну гіпертензію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54941  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Педагогіка. Курс лекцій."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогіка. Курс лекцій: Навчальний посібник/ Укл. 
І.В. Середа. - Миколаїв: Вид-во "Іліон", 2007. - 196с. 

 
Анотація   

Викладено курс лекцій з дисципліни "Педагогіка" для педагогічних 
спеціальностей ВЗО. Курс розроблено відповідно до програми 
"Педагогіка" за вимогами кредитно-модульної системи (автори-
викладачі-д.п.н., професор Пєхота О. М., к.п.н., доцент Середа І. В.). 
Головна мета курсу - ознайомлення студентів із цілями та напрямами 
реформування сучасної педагогічної освіти, структурою, змістом, 
особливостями організації та здійснення педагогічного процесу у 
загальноосвітніх навчальних закладах. Для викладачів педагогічних 
кафедр, студентів педагогічних спеціальностей вищих закладів освіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54942  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сунканмі Сандей  
 
Повне ім’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 "Почему уважают шахматистов или как научиться думать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54943  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сунканмі Сандей, Бикова Ольга Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Почтение - путь к величию"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54944  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сунканмі Сандей, Бикова Ольга Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Свобода от страха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54945  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сунканмі Сандей  
 
Повне ім’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 "Достоин ли он стать нашим зятем? Вопросы родителей 
невесты к жениху"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54946  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульський Вадим Анатолійович, Марченко Лариса Борисівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система юридично значущого електронного 
документообігу "НДУ-Звіт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створена спеціально для організації процесу подання 
адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку 
України до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
вигляді електронних документів з приданням електронним 
документам юридичної значущості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54947  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Аліса Володимирівна (Alissiyа Truelove)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Plague doctor" ("Чумной доктор")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54948  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тичина Юлія Юріївна (Сак)  
 
Повне ім’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 "Я вижу этот мир, и он прекрасен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54949  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Світлана Володимирівна, Войтко Вікторія Володимирівна, 
Білоконна Катерина 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 динамічної ідентифікації елементів 
керування шляхом моніторингу процесів візуалізації результатів 
роботи (ScreenRecorder)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє швидко та легко робити запис дій, що виконуються 
за робочим столом ПК, працює без підключення до Інтернету, дозволяє 
автору самостійно здійснювати необхідні розширення.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54950  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбело Сергій Михайлович, Войтко Вікторія Володимирівна, Сівець 
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 "Навчально-ігрова програма виконання 
логічної головоломки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма є логічною головоломкою, суть якої полягає у тому, що 
користувач обирає зображення, яке розділяється на квадрати, що 
переміщуються.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54951  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Світлана Володимирівна, Бурбело Сергій Михайлович, Сівець 
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 генерації мультимедійних файлів зі списку 
зображень "BmpToAvi"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма генерує мультимедійний файл, використовуючи список 
зображень, поданих у форматі bmp.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54952  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

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 науково-технічного характеру "Норми допустимого 
впливу рухомого складу залізниць на залізничну колію"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ці норми встановлюють допустимі рівні показників впливу рухомого 
складу залізниць на колію та стрілочні переводи, обов'язкові до 
застосування при встановленні умов обігу рухомого складу залізниць 
по залізничній колії 1520 мм, а також експериментальні та 
експериментально-розрахункові методи визначення показників впливу 
рухомого складу залізниць на залізничну колію під час рухомого складу 
залізниць зі швидкостями до 250 км/год по залізничній колії шириною 
1520 мм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54953  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муха Яна Олегівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Есе "Головний герой роману Фаулза "Колекціонер" - це 
колекціонер/садист/фетишист/псих/убивця/жертва/геній/філістер/звича
йна людина/ваш варіант"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54954  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Сергій Олександрович, Піддубецька Марина Петрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Відтворення спекулярної складової кольору"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для визначення спекуляторної складової 
кольору, у якій використано нову модель відбивної здатності поверхні, 
на основі модифікованої дистрибутивної функції Шліка.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54955  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Тетяна Петрівна, Ткаченко Ірина Володимирівна, 
Ткаченко Едуард Вікторович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ROAD BEAUTIFICATION"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проектування комплексного благоустрою 
автомобільних доріг в чотиривимірному просторі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54956  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яблонська Аліна 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)  Вірш "Не было и нет любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54957  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєва Валерія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів пісень "Тексты песен Валерии Гусевой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54958  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок параметрів та побудова 
алгоритмів роботи системи керування процесом відбору потужності 
для тягових електропередач змінного струму моторвагонного 
електротранспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу розрахунку 
параметрів системи керування тяговою електропередачею змінного 
струму та проведення діагностики за розрахованими параметрами в 
процесі контролю відбору потужності від тягового генератора поїзда.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54959  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування рекуперацією енергії 
моторвагонного електротранспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу розрахунку 
параметрів споживання та регенерації потужності для поїздів з тяговою 
електропередачею змінного струму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54960  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок параметрів та побудова 
алгоритмів роботи системи керування модулем вектора 
потокозчеплення тягових асинхронних двигунів моторвагонного 
електротранспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

152 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу розрахунку 
параметрів системи керування модулем вектора потокозчеплення 
поїздів з тяговою електропередачею змінного струму та проведення 
діагностики за розрахованими параметрами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54961  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калинюк Наталя Миколаївна, Гуменна Надія Володимирівна, 
Махобей Катерина Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Медичне 
право"/"Медицинское право"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки спрямовані на підвищення рівня підготовки 
майбутніх фахівців охорони здоров'я з медико-юридичних проблем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54962  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калинюк Наталя Миколаївна, Гуменна Надія Володимирівна, 
Махобей Катерина Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки занять з предмету "Медичне право"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки спрямовані на підвищення рівня підготовки 
майбутніх фахівців охорони здоров'я з медико-юридичних проблем.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54963  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калинюк Наталя 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 
"Правознавство"/"Правоведение"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки спрямовані на формування правового світогляду 
майбутніх працівників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54964  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калинюк Наталя 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 
"Правознавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали підготовки спрямовані на формування правового світогляду 
майбутніх фахівців, створенню системи правових уявлень, переконань 
та навичок правомірної поведінки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54965  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Фармацевтичне правознавство"/"Pharmaceutical Law"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали підготовки спрямовані на формування у майбутніх фахівців 
теоретичних основ права фармацевтичного законодавства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54966  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопіга Михайло Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Правознавство"/"Basics of Law"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки спрямовані формуванню правового світогляду 
майбутніх фахівців, створенню системи правових уявлень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54967  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопіга Михайло Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Медичне 
право"/"Medical Law"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки сприятимуть підвищенню рівня підготовки 
майбутніх фахівців охорони здоров'я з медико-юридичних проблем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54968  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калинюк Наталя Миколаївна, Гуменна Надія Володимирівна, 
Махобей Катерина 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 
"Фармацевтичне правознавство"/"Фармацевтическое правоведение"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки спрямовані на формування у майбутніх фахівців 
теоретичних основ права та фармацевтичного законодавства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54969  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калинюк Наталя Миколаївна, Гуменна Надія Володимирівна, 
Махобей Катерина Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Фармацевтичне правознавство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки спрямовані на формування у майбутніх фахівців 
теоретичних основ права та фармацевтичного законодавства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54970  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський державний 
університет" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота "Визначення 
коефіцієнту місцевого опору при раптовому зменшенні діаметра 
трубопроводу" ("Визначення коефіцієнту місцевого гідравлічного 
опору")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Віртуальна лабораторна робота призначена для вироблення в учня 
стійких навичок визначення місцевого коефіцієнту гідравлічного опору 
при раптовому зменшенні діаметра трубопроводу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54971  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Людмила Іванівна (Жанна Чумак)  
 
Повне ім’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 "Село как оно есть (советы и 
рекомендации будущим дачникам, дауншифтерам)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54972  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорна Яніна Валеріївна  
 
Повне ім’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 "Вензель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Малюнок в українському стилі. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54973  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорна Яніна Валеріївна  
 

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 "Свічка "Троянда кохання" - "Роза 
любви"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір виконано в авторській техніці, яка дозволяє відтворити квітку 
троянди дуже схожою на справжню живу квітку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54974  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кацалап Руслан Григорович, Кучеров Дмитро Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Відновлення якості цифрових зображень 
засобами Matlab"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма зорового тесту призначена для підвищення якості зорового 
сприйняття цифрових зображень, спотворених гаусовими, 
імпульсними шумами та їх комбінацією при обробці засобами Matlab.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54975  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Ольга Віталіївна, Чепіженко Валерій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Індикатор руху літальних апаратів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54976  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Олексій Юрійович, Лукашенко Вікторія Вікторівна  
 

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 "Порівняльний аналіз топології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою програми користувач має можливість визначити, яку з 
топології МРР-систем раціональніше використати для зв’язування 
кластерів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54977  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Дрейс Юрій Олександрович, 
Сіденко Володимир Павлович, Зозуля Ярослав Вікторович, Корченко 
Анна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Алгоритм і програма візуалізації процесів 
забезпечення цілісності даних з використанням стандарту 
криптографічного хешування ГОСТ Р 34.11-94"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою повноцінний програмний продукт.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54978  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Олена Петрівна, Бесараб Іван Васильович  
 

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 "Тестування обчислювальної потужності 
кластера під управлінням операційної системи MAC OS X"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54979  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроумов Іван Вікторович, Лопатко Тетяна Богданівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Оцінювання точності позиціонування за 
далекомірними радіомаяками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує оцінювання характеристик DME/DME 
позиціонування для певної зони повітряного простору у випадку 
використання усіх доступних радіомаяків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54980  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімощенко Ольга Ігорівна, Чепіженко Валерій Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Обліт перешкоди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма здійснює обліт перешкод в зоні обмеження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54981  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оліярник Михайло 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 "CMS-Persey"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма CMS-Persey - є картковим модулем по управлінню емісії 
платіжних карток, управлінню та встановленню лімітів по даним 
платіжним карткам. Дана програма дозволяє обмінюватися 
інформацією з процесінговим центром в режимі off-line за допомогою 
XML-файлів. За допомогою CMS-Persey можливо виконувати 
різноманітні звіти по даним карткам, а також генерування клірингових 
розрахунків для подальшого використання в ОДБ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54982  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оліярник Михайло 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 "Remittance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма консолідованої обробки заяв на отримання/виплату 
грошових переказів, а також підсистем звітності по даним переказам, а 
також є розширенням ОДБ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54983  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Текст до пісні "Мельницы моего сердца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54984  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоділова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка сценаріїв проведення дитячих свят "Весёлый детский 
праздник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарії свят: Новий рік, 8 березня, лялькові театри, випускні, дитячі 
дні народження.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54985  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мех Артем Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нас не сломать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54986  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нарижнєв Олександр Олексійович  
 

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 телесеріалу "Сердце поколения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія розвивається у вигаданому світі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54987  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

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" Товары для здоровой жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про ефективність впливу на біологічно активні зони тіла людини 
пристроїв аплікаційних Ляпка.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54988  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

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 "Мастер-класс по продукции МПК "ЛЯПКО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Специфіка використання різновидів пристроїв аплікаційних Ляпко.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54989  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакуменко Марія Олександрівна  
 

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)  Програмний комплекс "Порівняльна оцінка комерційної ефективності 
реальних інвестиційних проектів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54990  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінюк 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 "Программный комплекс обработки жалоб 
населения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54991  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полтавський Андрій Анатолійович, Волощенко Михайло 
Олександрович, Лєонов Юрій Васильович, Петрук Ольга Валеріївна, 
Білоус Олександр Вікторович, Меркулов Валерій Валерійович, Габрук 
Олег Олегович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю спеціалізована науково-
виробнича фірма "АРГУС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення Автоматизованої 
системи "Інформаційного еквайра" ("АС "Інформаційного еквайра")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначене для зберігання і збору даних для реєстраторів 
розрахункових операцій для Державної податкової служби.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54992  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губатенко Дмитро Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Учимся, играя в шахматы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54993  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2014  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная Система 
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Компьютерного Анализа "Айсберг Х 10.13" (ICEBERG tm)" ("Система 
"Айсберг Х 10.13")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54994  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2014  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Современные 
угрозы безопасности компаний и банков"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54995  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Присвячується полеглим і дивом уцілілим нашим воїнам в афганській 
трагедії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54996  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драгомирецька Наталія Володимирівна, Калініченко Микола 
Володимирович, Іжа Ганна Миколаївна, Заболотна Ірина Борисівна, 
Шевченко Наталія Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний науковий твір "Відновлювальне лікування у системі 
надання медичної допомоги хворим на хронічний вірусний гепатит С"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою цієї роботи було вивчення ефективності комплексного 
застосування стандартної ПВТ, маломінералізованої гідрокарбонатно-
сульфатно-хлоридної натрієвої мінеральної води та процедур 
віброакустичної і НВЧ-терапії у хворих на ХВГС на відновлювальному 
етапі лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54997  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Синтез та дослідження властивостей нових монопохідних 
урацилів з потенційною протипухлинною активністю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54998  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Схематизація як один з прийомів візуалізації теоретичних 
постулатів хімічної науки при вивченні "летких" отрут в курсі 
"Токсикологічна хімія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54999  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венцківська Ірина Борисівна, Біла Вікторія Володимирівна, Загородня 
Олександра Сергіївна, Леуш 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)  Стаття "Концентрація фетуїну в навколоплідних водах та його роль в 
передчасному розриві плодових оболонок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55000  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щепотін Ігор Борисович, Колесник Олена Олександрівна , Лукашенко 
Андрій Володимирович, Бурлака Антон Анатолійович, Приймак 
Віктор Васильович, Лаврик Галина Василівна, Халілеєв Олександр 
Олександрович, Куценко Любов Борисівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Сравнительный анализ синхронных и этапных резекций 
печени у больных с метастатическим колоректальным раком"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55001  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щепотін Ігор Борисович, Колесник  Олена Олександрівна, Лукашенко 
Андрій Володимирович, Бурлака Антон Анатолійович, Приймак 
Віктор Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Хирургическое лечение метастатического рака прямой 
кишки с синхронным поражением печени"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55002  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундієв Юрій Ілліч, Яворовський Олександр Петрович, Веремей 
Михайло Іванович, Зеніна Валентина Іванівна, Зінченко Тетяна 
Олександрівна, Паустовський Юрій Олександрович, Шевцова 
Валентина Митрофанівна, Шкурко Георгій Анатолійович, Сук 
Валентина Гуріївна  

 
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 "Гігієна праці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55003  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошечкін Олександр Анатолійович, Кашин Олексій Леонідович  
 
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 серіалу "Зона отчуждения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сучасний Київ. Грабіжники банка тікають до Чорнобильської зони, 
щоб переховатися від міліції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55004  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богачук Олександр Андрійович  
 
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 "Рассказы охотника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55005  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимович Олександр Аксентійович  
 

Повне ім’я або 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 "Біоенергетика і можливості її використання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55006  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Білоус Любомир Йосипович  
 

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 "Управління якістю продукції і 
послуг у готельному та ресторанному господарствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В.М., Білоус Л.Й. Управління якістю 
продукції і послуг у готельному та ресторанному господарствах: 
Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.Й. Білоус. - Івано-
Франківськ: Фоліант, 2013. - 190 с. 

 

Анотація   

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів вузів, а також 
всіх зацікавлених фахівців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55007  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіппов Володимир Юрійович, Ковтуненко Дмитро 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)  Програмний продукт "Мультимедійне супроводження курсу 
"Управлінський Аналіз" ("MultUA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програму створено як мультимедійне супроводження навчального 
посібника "Управленческий Анализ: теория и практика", який 
представлений в електронному вигляді на оптичному диску та який 
активно доповнює цей навчальний посібник.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55008  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Магнатова Рімміна Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Бриллиантовый"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55009  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Польова Леся Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Туризм і готельне господарство 
світу та України: історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В.М., Польова Л.В. Туризм і готельне 
господарство світу та України: історія та сучасний стан, тенденції і 
моніторинг: Навчально-методичний посібник / В.М.Клапчук, Л.В. 
Польова . - Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. - 408 с., іл. 6 8, табл. : 26. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55010  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курсеітова Заріна Сетмерівна  (Зарема)  
 

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)  Організаційно-практичний твір "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА "КРЫМ"; 18-20 ИЮЛЯ 2014 ГОДА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фестиваль у м. Євпаторії, АР Крим.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55011  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пєстова Карина Володимирівна, Карельська Євгенія Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Молитва о мире"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55012  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Анатолій 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 "Системний проект зі створення Єдиної 
автоматизованої системи управління Збройними Силами України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55013  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабанов Костянтин Васильович, Булатова Олена Валеріївна, 
Чентуков Юрій Ілліч  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальне електронне видання на CD-ROM "Міжнародна економіка: 
Навчальний посібник" ("Навчальний електронний посібник 
"Міжнародна економіка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчальному електронному виданні висвітлюються закономірності 
функціонування та розвитку в міжнародному масштабі ринкової 
системи організації господарського життя: розглядаються 
закономірності формування сукупного попиту і сукупної пропозиції на 
товари і фактори виробництва, що перебувають в міжнародному обігу. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55014  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таіга (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 "Города"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55015  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорович Марина Михайлівна, Моесеенко Галина Миколаївна, 
Супрун Олена Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Клетка - открытая целостная живая система. 
Учебное пособие для модульного обучения биологии в 10 классе 
общеобразовательной школы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55016  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Жанна Онисимівна, Животовська Анна Владиславівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Дослідницький практикум для студентів 
"Створення мікропереміщень маніпуляторів з використанням 
п'єзодвигунів  та п'єзоперетворювачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55017  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Збірка іменних ікон та риз до ікон у барельєфі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка іменних ікон та риз до ікон у барельєфі. Олександр Невський, 
Ксенія Петербурзька, Матрона Московська, Матрона Московська та 
рама до серії ікон, Ангел Хранитель на фоні Мініатюр, риза "Богоматір 
Спорительниця хлібів", риза "Богоматір "Нерушима Стіна", Миколай 
Чудотворець у серійній рамі та Дмитро Солунський.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55018  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Збірка барельєфів пам'ятників архітектури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка барельєфів пам'ятників архітектури: Андріївська церква, 
Володимирський собор, Києво-Печерська Лавра, Михайлівський 
собор, Введенський монастир, церква Різдва Христового, Дівеєво, 
оперні театри Києва і Одеси, Володимирський собор у Херсонесі, 
Майдан та Золоті Ворота в Києві, Маріїнський палац та Гостинний 
двір.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55019  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янько Федір 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)  Сценарій "Трижды спасенный"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кохати чужу жінку завжди складно: двоє чоловіків суперників волею 
випадка потрапляють у пастку - є припаси їжі, є надія на виживання, 
але мости у відносинах руйнуються...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55020  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Михайло 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 ліричних пісень "Солоспіви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55021  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Володимир Тимофійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Рятівник завжди поруч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55022  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булітко Вікторія Сергіївна (БУЛІТКА)  
 
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 "Корабли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55023  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Соціально-педагогічна робота з сім'єю в Україні: теорія і 
методика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з сім'єю 
в Україні: теорія і методика: Монографія. - Харків: Нове слово, 2007. - 
395 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55024  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трубавіна Ірина 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 праць "Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної 
роботи з сім'єю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55025  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любчук Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вивчення значущості мотивів навчально-професійної 
діяльності студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55026  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губарєв Андрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет моделювання моментів розподілу 
зсувів атомів мішені і координат розпилення при опроміненні аморфної 
мішені іонами середніх енергій SRGRs"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55027  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тевелєва Рімма Румеліївна  
 
Повне ім’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 "Методика оценки линий электропередачи в рамках 
доходного подхода для определения обычной цены"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55028  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору "Highspeed lover"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір є аранжуванням з розвитком мелодійної лінії музичного 
твору "Highspeed lover", який відноситься до пісенного жанру і являє 
собою пісню ліричного характеру, що виконується на англійській мові. 
Назва твору перекладається як - "той, хто любить великі швидкості". 
У творі відображаються бажання молодих людей все встигнути, мчати 
не оглядаючись, отримуючи задоволення від швидкості, гострих 
відчуттів, набуваючи свій життєвий досвід не озиратися на 
незадоволених і тих, хто не встиг, покладаючись тільки на свої 
враження і почуття. Музичний твір поданий у вигляді аудіо запису, 
пісня виконується автором під музику з інструментальним супроводом. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55029  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Віталій 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)  Текст пісні "Путь в вечность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55030  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Субота Людмила Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Конспект позакласного заходу з математики "Математична бізнес-
гра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55031  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочко Олександр Павлович  
 

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 "Разные эмоции"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55032  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 

Повне ім’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 "Голографічне зображення "Royalty"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55033  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Ігор Андрійович, 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 "Розробка методики розрахунку 
запам'ятовуючого пристрою на оптичних носіях"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

178 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана комп'ютерна програма: "Розрахунок запам'ятовуючого пристрою 
на оптичних носіях". Програма розроблена на мові програмування С# 
в середовищі Visual Studio2010 для розрахунку запам'ятовуючого 
пристрою на оптичних носіях.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55034  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Ігор Анатолійович (Ігор Козлов-Петровський), Сергєєва 
Евеліна Едгардовна, Колбінєв Сергій Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм "Тайна воздушного города"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами створений історико-пригодницький фільм, який 
присвячений 220-річчю м. Одеси та 190-річчю закінчення південного 
заслання О. С. Пушкіна. Головна героїня фільму Наталія розслідує 
таємницю історії персня О. С. Пушкіна "Талісман".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55035  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виктор Аксакал (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Сборник песен "Звездочка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор збірки пісень "Звездочка" - талановитий композитор-пісенник, 
музикант та співак. Вірші відомих російських поетів, до яких він 
написав музику, власноруч зробив аранжування та запис фонограми, 
зазвучали лірично та проникливо у його власному виконанні. Ця 
збірка пісень - гімн світлої любові, гімн величі жінки, гімн життю на 
землі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55036  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луценко Олена Львівна  
 

Повне ім’я або 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 "Опросник 
женской адаптивности в отношениях с противоположным полом 
(женского кокетства)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опитувальник вимірює жіночу здібність бути привабливою для 
чоловіків, викликати прагнення до довготривалих стосунків. Тест має 
обгрунтування та психометричну характеристику. Для використання у 
психологічному консультуванні тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55037  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прошкін Володимир Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інтеграція науково-дослідної та навчальної роботи в 
університетській підготовці майбутніх учителів: теорія та практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прошкін В.В. Інтеграція науково-дослідної та 
навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів: 
теорія та практика: монографія / В.В. Прошкін; Держ. закл. "Луган. 
нац. ун-тет імені Тараса Шевченка". - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені 
Тараса Шевченка" , 2013. - 456 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55038  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луценко Олена Львівна, Габелкова Ольга Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Руководство к тесту "Опросник 
нарушений здорового поведения"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55039  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луценко Олена Львівна, Абсалямова Каміла Зайнетдінівна  
 

Повне ім’я або 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 "Руководство к тесту "Тест примативности 
(степени влияния инстинктивных побуждений на поведение)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55040  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карасинський Ігор 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 "IRIS Front"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "IRIS Front" призначена для автоматизації 
ведення обліку на підприємствах будь-якої форми власності. 
Комп'ютерна програма є конструктором по збірці високо-
технологічних рішень для роздрібної торгівлі з налаштуванням під 
потреби конкретного замовника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55041  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радзихівська Ксенія Олександрівна (Крылова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Скрытый в облаках"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55042  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радзихівська Ксенія Олександрівна (Крылова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезії "Кофе с молоком"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55043  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головинський Максим Олександрович (GolovinSKY)  
 
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 творів "Музичний альбом "День для смерти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Вход", "С Рождения Мы копаем Себе Ямы", 
"Улыбайся", "Растение", "Теперь", "Война", "Убивает", "Сон", "Как 
Жаль...", "Выход". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55044  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Безпалов Леонід Миколайович, 
Медведєв Костянтин Володимирович, Назаренко Володимир 
Борисович, Рубльов Андрій Валерійович, Снитко Валерій Пилипович, 
Святишенко Ірина Іванівна, Ткачук Сергій Григорович, Коваль Петро 
Миколайович, Парубець Микола Григорович, Редченко Василь 
Павлович, Тодіріка Василь Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Національний 
стандарт України. Споруди транспорту. Настанова з оцінювання і 
прогнозування технічного стану автодорожніх мостів ДСТУ-Н Б В.2.3-
ХХ:20ХХ. Проект" ("ДСТУ-Н Б В.2.3-ХХ:20ХХ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проектом настанови регламентується процедура оцінювання 
технічного стану елементів мостів, споруди в цілому та прогнозування 
строку їх служби.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55045  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович, Снитко Валерій Пилипович, Святишенко Ірина 
Іванівна, Яцко Федір Володимирович, Располов Олександр 
Сергійович, Артемов Віталій Євгеніович, Корнієв Михайло 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Національний 
стандарт України. EN1990:2002 Єврокод. Основи проектування 
конструкцій. ДСТУ-Н Б EN1990:2008. Зміни. Проект" ("ДСТУ-Н Б EN 
1990:2008. Зміни")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В проекті змін до ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 наводяться національні 
додатки та доповнення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55046  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович, Снитко Валерій Пилипович, Святишенко Ірина 
Іванівна, Яцко Федір Володимирович, Располов Олександр 
Сергійович, Артемов Віталій Євгеніович, Корнієв Михайло 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Національний 
стандарт України. EN 1991-2:2003 Єврокод 1. Дії на конструкції. Рухомі 
навантаження на мости. ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010. Зміни. Проект" 
("ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010. Зміни")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В проекті змін до ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010 наводяться національні 
додатки та доповнення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55047  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович, Снитко Валерій Пилипович, Святишенко Ірина 
Іванівна, Яцко Федір Володимирович, Корнієв Михайло Михайлович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Національний 
стандарт України. EN 1994-2:2005 Єврокод 4. Проектування 
сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2. Загальні правила і 
правила для мостів. ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012. Зміни. Проект" 
("ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012. Зміни")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В проекті змін до ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012 наводяться національні 
додатки та доповнення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55048  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович, Снитко Валерій Пилипович, Святишенко Ірина 
Іванівна, Яцко Федір Володимирович, Корнієв Михайло Михайлович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Національний 
стандарт України. ЕN 1995-2:2005 Єврокод 5. Проектування дерев'яних 
конструкцій. Частина 2. Мости. ДСТУ-Н Б ЕN 1995-2:2012. Зміни. 
Проект" ("ДСТУ-Н Б ЕN 1995-2:2012. Зміни")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55049  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Костянтин Володимирович, Святишенко Ірина Іванівна, 
Яцко Федір Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практично характеру "Рекомендації із 
застосування композитної перильної  огорожі на мостах Р.В.2.7-
02070915/31911658-805:2012. Проект" ("Р.В.2.7-02070915/31911658-
805:2012")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Рекомендації створено у відповідності до ДСТУ Б В.2.3-11 і 
узагальненого досвіду експлуатації конструкцій з композитних  
матеріалів у різних галузях  промисловості, а також результатів 
експериментальних  досліджень.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55050  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович, Снитко Валерій Пилипович, Святишенко Ірина 
Іванівна, Яцко Федір Володимирович, Корнієв Михайло Михайлович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Національний 
стандарт України. EN 1992-2:2005 Єврокод 3. Залізобетонні мости. 
Правила проектування. ДСТУ-Н Б ЕN 1992-2:2012. Зміни. Проект" 
("ДСТУ-Н Б ЕN 1992-2:2012. Зміни")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В проекті змін до ДСТУ-Н Б ЕN 1992-2:2012 наводяться національні 
додатки та доповнення. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55051  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух-Лященко Альберт Іванович, Медведєв Костянтин 
Володимирович, Снитко Валерій Пилипович, Святишенко Ірина 
Іванівна, Яцко Федір Володимирович, Корнієв Михайло Михайлович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Національний 
стандарт України. EN 1993-2:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих 
конструкцій. Частина 2. Сталеві мости. ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012. 
Зміни. Проект" ("ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012. Зміни")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В проекті змін до ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012 наводяться національні 
додатки та доповнення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55052  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палінкаш Анастасія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Nothing will survive" ("NWS")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55053  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Персанова 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 твір "Положення про Київський конкурс-фестиваль 
української академічної пісні пам'яті Оксани Петрусенко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55054  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій міжнародного громадського заходу "World Cinema 
Championship" (WCCASL)" ("WCCASL")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55055  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

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  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір учбового характеру "Педагогическая программа "Метод 
феноменального прорыва" ("Метод феноменального прорыва")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55056  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

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  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір учбового характеру "Педагогическая программа "Букварь 
ТОТА" ("Букварь ТОТА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55057  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір учбового характеру "Педагогическая компьютерная программа 
"Дети чудо-цветов" ( "Дети чудо-цветов")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55058  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний посібник "Скрытые проблемы учебной деятельности 
школьников начальных классов. Учебно-развивающая игра 
"ПЕРЕГОНЯЛКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55059  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний посібник "Здравствуй, мир. Интеллектуальное развитие 
детей раннего возраста. Развитие речи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55060  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаджинов Ілля Васильович, Макогон Юрій Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика оцінки наслідків реалізації 
інфраструктурних проектів для ідентифікації просторових функцій 
конкретних інфраструктурних об'єктів (центрів, мереж, коридорів) в 
рамках регіонів України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55061  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Прикоснись, обними, поцелуй!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55062  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волченко Наталія Володимирівна, Соколова Ірина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета для школьников"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкету розроблено для виявлення факторів ризику, які впливають на 
здоров'я порожнини рота школярів. Анкета включає три категорії 
питань: загальні питання про школу та ритм життя дітей, про гігієну 
порожнини рота та про харчування та воду. Молодшим школярам 
рекомендовано відповідати на питання анкети з батьками. Анкета 
виконана на російській мові та може бути перекладена як на 
українську мову, так і на іншу..  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55063  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцова Світлана Вікторівна, Ковальов Богдан Леонідович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Науково-методичні підходи до формування сталого способу 
життя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті проведено аналіз існуючих соціальних, економічних, 
екологічних індексів та індикаторів. Запропоновано векторну модель 
оцінки та механізм управління сталим способом життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55064  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНПРОТЕХ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Микропроцессорная система управления 
статическим преобразователем ПСЦ-2У2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для управління двох перетворювачів з 
ідентичними силовими блоками: перетворювача джерела оперативної 
напруги та перетворювача живлення обмотки збудження синхронного 
двигуна.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55065  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобякова Ірина Карпівна, Ємельянова Олена Валеріанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Justice and Law"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розрахований на студентів перекладацьких 
відділень університетів та інститутів для якісного та ефективного 
засвоєння матеріалу з дисципліни "Юридична філологія", 
представленої у навчальному плані студентів старших курсів 
перекладацьких відділень. Матеріал викладено поаспектно, із 
застосуванням системи різноманітних вправ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55066  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнап Андрій Миколайович, Ковальчук Сергій Станіславович, 
Лесневич Олександр Вітольдович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна система"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В програмі застосовано зрозумілий інтерфейс користувача для 
комфортної роботи в її середовищі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55067  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Михайло Володимирович, Назаренко Наталія 
Володимирівна, Хоменко Сергій Анатолійович, Ляшенко Анна 
Вадимівна, Гураль Оксана Сергіївна, Барановський Сергій 
Сергійович, Полєвський Олександр Валерійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система муніципальної бази 
даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення призначене для роботи з графічною 
інформацією на основі деталізованих карт земельних ділянок, 
прив'язок семантичної інформації до кожної земельної ділянки, а 
також для управління базою даних земельних ділянок, отримання 
інформації за ділянками, що вказується на карті, а також для 
здійснення зворотного пошуку за даними земельної ділянки, обліку 
різноманітної технічної документації тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55068  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронін Валерій 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)  Літературний твір "Аналітика ринку нерухомості: методологія та 
принципи сучасної оцінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55069  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2014  
 

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 "ПІДПРИЄМСТВО". Програмний 
комплекс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55070  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2014  
 

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, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Керівництво користувача "Єдина інформаційно-аналітична система 
обліку устаткування підвищеної небезпеки на підприємствах хімічного 
комплексу України. Версія "ПІДПРИЄМСТВО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55071  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Микола Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для Вищих закладів професійної освіти "Взаємозамінність, 
стандартизація і технічні вимірювання" ("ВСТВ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55072  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григ Наталія Іванівна, Сідельников Павло Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Критерии депульпирования зубов в зоне 
хирургического вмешательства при комплексном лечении 
генерализованного пародонтита"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55073  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григ Наталія Іванівна, Сідельников Павло Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Предиктори ризику ускладнень пародонтальної 
хірургії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григ  Н.І., Сідельников П.В. Предиктори ризику 
ускладнень пародонтальної хірургії. Журнал "Новини Стоматології", 
№ 4, 2013 рік. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55074  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григ Наталія Іванівна, Сідельников Павло Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота 
- основа профілактики ускладнень хірургічного лікування 
генералізованого пародонтиту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григ  Н.І., Сідельников П.В. Комплексна оцінка 
гігієнічного стану порожнини рота - основа профілактики ускладнень 
хірургічного лікування генералізованого пародонтиту. Журнал 
"Современная стоматология", № 4, 2013 рік. 

 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55075  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Технологія обслуговування клієнтів - 
надання перукарських експрес-послуг ТМ "Експрес-стрижка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55076  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмигін Ігор Юрійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга з ілюстраціями "Aikido. Kokyu ho Lessons"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить практичний матеріал покрокових проілюстрованих 
технік.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55077  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмигін Ігор Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга з ілюстраціями "Айкидо. Уроки Ирими Наге. Часть 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга детально розкриває одну з головних технік кидків Айкідо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55078  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмигін Ігор Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга з ілюстраціями "Aikido. Irimi Nage Lessons. Part 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга детально розкриває одну з головних технік кидків  Айкідо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55079  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поночевна Оксана Анатоліївна  
 

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)  Твір образотворчого мистецтва "Схема для вишивки хрестом "Осіннє 
сонечко" ("Осеннее солнышко")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55080  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тягур Анатолій 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)  Проект "УКРМЕН/UKRMAN - це ТИ!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проект створений з метою заклику та спонукання населення бути 
вихованими, ввічливими, справедливими, відважними, сміливими, 
допомагати ближнім, залучати людей до здорового способу життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55081  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Гончаренко Василь Григорович, Подзерей Роман 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)  Навчальний посібник "Екологічні проблеми енергоспоживання та 
енергозбереження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Екологічні проблеми енергоспоживання та 
енергозбереження: навч. посіб./С.В.Совгіра, В.Г. Гончаренко, Г.Є. 
Гончаренко, Р.В. Подзерей. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр 
"Візаві", 2013. - 280 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55082  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Українська педагогічна думка другої половини XVII-
XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Українська педагогічна думка другої половини XVII-
XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень : монографія/ Т.Д. 
Кочубей. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2012.-516 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55083  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Екологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є. Екологія : підручник / 
С .В. Совгіра, Г. Є. Гончаренко. - Умань : Видавничо-поліграфічний 
центр  "Візаві", 2013. - 292 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55084  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Нвчальний посібник "DEUTSCH FUR 
GEISTESWISSENSCHAFTLICHE FACHBEREICHE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:Deutsch fur geisteswissenschaftliche Fachbereiche: 
навчальний посібник з німецької мови та німецької мови за 
професійним спрямуванням для студентів гуманітарних 
спеціальностей вищих закладів педагогічної освіти/К.В. Бойченко, І.Б. 
Бойчевська, М.А. Кирилюк.-Умань: Видавничо-поліграфічний центр 
"Візаві", 2013.-278 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55085  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валюк Вікторія Федорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хімія природних сполук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хімія природних сполук: курс лекцій: навч. посібн. / 
уклад. Вікторія Федорівна Валюк. - Умань : Видавничо-поліграфічний 
центр  "Візаві", 2013. - 220 с. 

 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55086  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Горбатюк Наталія Миколаївна, Валюк 
Вікторія 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)  Посібник "Хімія. Програма та методичні рекомендації з підготовки 
курсових, кваліфікаційних робіт та державного екзамену"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хімія: програма, методичні рекомендації з підготовки 
курсових, кваліфікаційних робіт та державних екзаменів / Совгіра С.В., 
Валюк В.Ф., Горбатюк Н.М. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2014. - 221 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55087  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Харченко Оксана Георгіївна, Валюк 
Вікторія 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)  Посібник "Хімія. Програма та методичні рекомендації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хімія. Програма та методичні рекомендації наскрізної 
навчальної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр", "спеціаліст" денної форми навчання / Укл. Совгіра С.В., 
Валюк В.Ф., Харченко О.Г. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр  
"Візаві", 2014. - 138 с. 

 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55088  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадченко Інна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Ситуаційні завдання, кейси, збірки 
педагогічних ситуацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ситуаційні завдання, кейси, збірки педагогічних 
ситуацій: школи: навч.-метод. посіб. для викладачів та студ. пед. спец. / 
Осадченко Інна. - Умань : ПП Жовтий, 2012.-150 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55089  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гут Наталя Василівна, Щербань Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 
(MATHEMATICS. PHYSICS. INFORMATION TECHNOLOGY)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування :Гут Н.В., Щербань І.Ю., English for Specific Purposes 
(Mathematics.Physics. Information Technology): (навчальний посібник з 
англійської мови за професійним спрямуванням для студентів вищих 
закладів педагогічної освіти) /  Н.В. Гут, І.Ю. Щербань. - Умань: Алмі, 
2014. - 120с.  

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55090  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

199 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Шестопал Ярославна Василівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Екологія диких тварин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончаренко Г. Є, Совгіра С. В., Шестопал Я. В. 
Екологія диких тварин : монографія / (Г. Є. Гончаренко, С. В. Совгіра, 
Я. В. Шестопал). - Умань : Видавничо-поліграфічний центр  "Візаві" 
(Видавець "Сочінський"), 2013. - 238 с. 

 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55091  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Народність як принцип виховання у педагогічній науці 
другої половини ХІХ-ХХ столяття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Горбатюк Н. М. Народність як принцип виховання у 
педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ століття : Монографія / Н. 
М. Горбатюк. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2013. -278 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55092  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Рекреаційна географія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рекреаційна географія. Курс лекцій для студентів-
географів педагогічних університетів / Уклад. О.В. Браславська. -  
Умань : ВПЦ  "Візаві", 2014. - 252 с. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55093  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод определения рационального соотношения 
систем восстановления и резерва техники с экономической точки 
зрения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55094  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флокій Ярослав Ігорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка поезії "То, о чём я молчал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка поезії молодого поета 21-го сторіччя, який збирається 
спілкуватися із сучасним слухачем або читачем мовою Єсєніна та 
Маяковського.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55095  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плахотний Микола Вікторович, Коцар Олег Вікторович, Коцар Ігор 
Олегович  

 
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 "Комплексний захист даних комерційного 
обліку електроенергії в енергоринку України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55096  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Иначе всё теперь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55097  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінська Олена Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для вивчення англійської мови "Los Angeles School Курсы 
английского языка "Quick Speak" ("Los Angeles School. Quick Speak")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для вивчення англійської мови та тренування 
розмовної навички.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55098  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доброволін Максим Валентинович (МАКСТАР)  
 

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 "Люблюз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні: "В ритме", "Расти Вместе", "В Водопаде нот", "ЛТЛД (любимое 
тело любимой души)". "Мы вместе", "Ничей", "Полчаса", "Птичка", 
"Радуга", "Улыбки", "Хорошо", "Плафон", "Затертое слово", 
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"Легко", "На крыше", "Не сдаваться", "Не смотри назад", "По 
городам", "Я лечу". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55099  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастух Віталій Вікторович (Слайдер)  
 
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 "Один мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісні: "Жемчужные дожди", "Сердце не унять (Сердце)", "Это наша 
жизнь", "Я чувствую это ты (Это ты)", "Один мир", "Ты чемпион".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55100  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панчішкіна Анастасія Артурівна  
 
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 "Коханий мій..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55101  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Шевченку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55102  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаренко Лілія 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 "Скажи мені, чого ти хочеш"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55103  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глоба Інна Олександрівна, Станковська Інга Андріївна  
 

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 "Тексти з 
публіцистики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55104  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рипаленко Ірина Павлівна  
 

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 "Без назви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55105  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пересунько Галина 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)  Есе "Духовна організація ліричної героїні Ліни Костенко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55106  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Занепала духом наша Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55107  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Троянди ніжно-ніжно..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55108  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шамов Олексій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Метод формирования пространства движения проектно-
ориентированных организаций"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55109  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньків Андрій Ігорович (Патроничі)  
 
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 "Поки молоді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Авторські музичні твори гурту Патроничі. Пісні: "Аргумент", 
"Втратив сон", "Дівчина із перцем", "Залишайся", "Заплакана 
щаслива", "Поки молоді", "Прапори", "П'яна весна", "Світ 
наповниться добром", "Солодкий цукор", "Твої очі", "Хвилями", 
"Хвора уява", "Хтось", "Що зі мною".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55110  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайленко Тетяна Миколаївна, Рожко Микола Михайлович, Чир 
Іван Андрійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Медико-діагностична комп'ютерна програма "Інтегральний індекс 
гігієни ротової порожнини у осіб із знімними протезами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для підвищення якості діагностики гігієни 
ротової порожнини у осіб із знімними протезами  з можливістю 
зберігання та пошуку отриманих результатів у базі даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55111  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тхоржевський Сергій Олександрович, Бабій Олександра Віталіївна, 
Яблочков Михайло Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, твір образотворчого мистецтва, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Azathoth Circle"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55112  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Миргородський Сергій 
Миколайович, Падалка Єгор Андрійович, Чопенко Юрій Григорович, 
Марков Ігор Миколайович, Лошак Іван Анатолійович, Целовальник 
Сергій Анатолійович  

 
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 "Реконструкція транспортної розв’язки на 
Поштовій площі у Подільському районі. Будівництво об’єкта 
багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою 
скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва (2 черга)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Об’єкт багатофункціонального призначення складається з 3-ох 
окремих об’єктів: торговельний центр, пивний бар, два відокремлених 
кафе загального типу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55113  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Предько Світлана 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 "Молчание"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55114  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Олег Борисович, Волкова Наталія Павлівна, 
Кожушко Світлана Павлівна, М’ясоїд Галина Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник з англійської мови для студентів педагогічних 
спеціальностей "Педагогічні справи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для навчання англійської мови для 
спеціальних цілей студентів педагогічних спеціальностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55115  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Нормалізація тривалості звучання записів 
мовних сигналів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В ході роботи була розроблена система нормалізації тривалості 
звучання записів мовних сигналів, з метою її подальшої інтеграції в 
автоматизовану систему ідентифікації мовця за індивідуальними 
особливостями його голосу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55116  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новошевська Людмила Геннадіївна  
 

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 "В моїм серці - Україна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Державний Гімн - це свого роду програма, код нації. Як національний 
символ, він має втілювати віру, відчуття гордості за державу, 
гармонізувати з цілями народу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55117  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Юрій Євгенович, Жаріков Євген Іванович, Висоцька 
Ольга Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "СУЧАСНИЙ НАДІЙНИЙ ПРОТИУГІННИЙ 
ПРИСТРІЙ "FOX" ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ" 
("ПРОТИУГІННА СИСТЕМА "FOX")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описаний пристрій забезпечує потрійність захисту транспортного 
засобу, наприклад, автомобіля, від його несанкціонованого угону чи 
викрадення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55118  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишев Юрій Костянтинович, Товстік Андрій Вадимович, 
Чумаченко Дмитро Ігорович, Чумаченко Тетяна Олександрівна, 
Макарова Вікторія Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Компьютерная интерактивная 
имитационная среда агентного моделирования эпидемического 
процесса гепатита В "EventEpidSim"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для моделювання епідемічного 
процесу гепатиту В із урахуванням різноманітних параметрів та являє 
собою середовище імітаційного мультиагентного моделювання, може 
відображати стан процесу моделювання, здійснювати імпорт та 
експорт імітаційної моделі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55119  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Лаваш з твердих сортів пшениці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Викладено послідовність випікання лавашу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55120  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацюра Олександр Володимирович, Осадчий Вячеслав 
Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір наукового характеру "Концепція створення 
мобільного радіолокаційного комплексу та комп’ютеризованої 
радіолокаційної системи селекції та обробки радіосигналів від птахів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі визначено статистичні характеристики радіолуна від птахів 
при використанні всіх можливостей некогерентного радіолокатора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55121  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабіров Сергій 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 "BetOffice Football  v5.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55122  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Іващенко Євген Вадимович, Франчік 
Наталія 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 наукового характеру "Вплив процесів на поверхні на дифузійне 
масоперенесення і формування нерівноважних дискретно-неоднорідних 
структур в об’ємі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55123  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Іващенко Євген Вадимович, Франчік 
Наталія 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 наукового характеру "Вплив високоградієнтних температурних 
полів в зоні лазерної дії на поверхню сплавів заліза на дифузійне 
масоперенесення і формування структури в об’ємі поверхневих шарів. 
Розрахунки, моделі, експеримент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Імітаційне моделювання дозволило отримати промислово перспективні 
технологічні маршрути.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55124  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Іващенко Євген Вадимович, Франчік 
Наталія Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Вплив процесів на поверхні під дією 
комбінованої лазерної та хіміко-термічної обробки на багатостадійне 
дифузійне формування структури в об’ємі приповерхневих шарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55125  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохно Ольга Іванівна, Коваль Петро Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Показання до стоматологічного втручання у дітей під 
загальним знеболенням в амбулаторних умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складною задачею для стоматолога є санація порожнини рота у дітей  
із збереженням їх психологічної рівноваги та психічного розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55126  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохно Ольга 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)  Науковий твір "Анкета для оцінки психологічного стану дитини перед 
стоматологічним втручанням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для вибору адекватного психологічного підходу лікаря до дитини 
важливим є визначення її темпераменту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55127  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

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   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір з питань мистецтва "Элитное джазовое отделение (элитная 
джазовая школа, элитная школа джаза)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55128  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Віктор Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп’ютерна програма фіксування судового процесу (судового 
засідання) та інших процесів з фіксацією та відтворенням звуку 
"Акорд" ("Акорд")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює цифровий багатоканальний аудіозапис судового 
розгляду справи за допомогою звукозаписувальних технічних засобів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55129  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осенін Юрій 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)  Наукова стаття "Машина для заправлення піском транспортного 
засобу  (Sand Filling Machine for Venicle)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В порівнянні з відомими аналогами машина не потребує пневматичних 
фільтрів, має менше енергоспоживання та більшу продуктивність 
подачі піску, а також в декілька разів збільшений термін між 
технічними обслуговуваннями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55130  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радиш-Маринюк Богдан Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Вибрані твори у трьох книгах /поезія та проза/"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книгу увійшли твори створені за 55 років творчої діяльності: лірична 
поезія, сонети, лапідарії, притчі, авторські прислів’я, приказки, 
афоризми, художня проза.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55131  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Сергій Іванович, Вакал Лариса Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Оцінка стану здоров’я людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оцінки стану фізичного здоров’я та рівня 
працездатності людини на основі вимірювання її фізіологічних 
показників як в статестичних умовах, так і при проведенні тестів, у 
тому числі за допомогою різних приладів.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55132  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головацький Дмитро Васильович  
 

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 "ТРИВИМІРНА ПРИМІРЮВАЛЬНА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

З використанням ІТ-технологій тривимірна примірювальна дозволяє 
звичайне примірювання перетворити у фотосесію з відображенням 
результатів примірювання одягу (взуття) на екран.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55133  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
 

Повне ім’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 інформаційного характеру "Новый метод подбора систем очистки 
и подготовки воды"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі описано такий спосіб індивідуального підбору води, який 
дозволяє врахувати функції води в організмі людини та поза ним, 
особливості організму людини, способи очищення води тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55134  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляков Павло Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРТРАНСГРУП" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "РАДНИК ІНФО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає можливість ознайомлюватися із електронною версією 
журналу "Радник в сфері державних закупівель". Завдяки цій 
програмі, користувачі мають змогу автоматично завантажувати з 
сервера не лише всі випуски журналу, а й окремі статті, які найбільш 
привернули увагу читача.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55135  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луніна Інна Олександрівна, Богдан Тетяна Петрівна, Варналій 
Захарій Степанович, Онишко Світлана Василівна, Буковинський 
Станіслав Альбінович, Баліцька Валентина Володимирівна, 
Короткевич Ольга Василівна, Твердохлібова Діна Вікторівна, Чечуліна 
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Олена Олександрівна, Фролова Наталія Борисівна, Булана Олександра 
Олександрівна, Кваша Тетяна Костянтинівна, Серебрянська Діна 
Миколаївна, Багрій Олексій Олександрович, Коваль Наталія 
Володимирівна, Назукова Наталія Миколаївна, Шпенюк Ольга 
Євгенівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії наук України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55136  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльов Олександр Володимирович , Козловс Андрейс (Kozlovs 
Andrejs), Саділовс Валерійс (Sadilovs Valerijs)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SEECRAFT Suite"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для дистанційного управління та контролю за параметрами вузлів, 
механізмів і систем судна в режимі реального часу через мережу 
Internet.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55137  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирєв Святослав 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 "Удачный выбор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є зображенням логотипу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55138  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип "Университет жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55139  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Концепція мистецького фестивалю "Українські 
передзвони"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фестиваль в пам'ять про знищений цвіт українського народу у війнах, 
революціях, голодоморах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55140  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецька Елеонора Миколаївна, Онул Наталія Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Селен у довкіллі: еколого-гігієнічні аспекти проблеми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Білецька Е.М., Онул Н.М. Селен у довкіллі: еколого-
гігієнічні аспекти проблеми: Монографія. - Дніпропетровськ: Акцент 
ПП, 2013. - 292 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55141  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецька Елеонора Миколаївна, Онул Наталія 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 "Вплив свинцю у макроформі і у вигляді цитрату, 
отриманого за нанотехнологією, на перебіг вагітності та антенатальний 
розвиток щурів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Білецька Е.М., Онул Н.М. Наукова стаття "Вплив 
свинцю у макроформі і у вигляді цитрату, отриманого за 
нанотехнологією, на перебіг вагітності та антенатальний розвиток 
щурів". Журнал "Медицина сьогодні і завтра". - 2013. - №2 (59). - С. 5-
9. 

 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55142  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Микола Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Альтернативная теория понимания 
гравитации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор пропонує новий погляд на явище гравітації з огляду на те, що 
існуючі теорії не вписуються або не в повній мірі вписуються в теорію 
Великого об'єднання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55143  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онул Наталія Михайлівна  
 

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)  Наукова стаття "Експериментальна оцінка ембріотоксичності свинцю 
як фактору малої інтенсивності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онул. Н.М. Наукова стаття "Експериментальна 
оцінка ембріотоксичності свинцю як фактору малої інтенсивності". 
Журнал "Таврический медико-биологический вестник" . - 2013. - Т.16, 
- №1, ч.1(61). - С.165-168. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55144  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онул Наталія 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 "Вплив важких металів на морфологічні особливості 
яєчників щурів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онул. Н.М. Наукова стаття "Вплив важких металів 
на морфологічні особливості яєчників щурів" .  Вісник Української 
медичної стоматологічної академії "Актуальні проблеми сучасної 
медицини".  - Полтава, 2013. - С.154-158. 

 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55145  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецов Володимир Іванович, Євтушенко Галина Львівна, Жук 
Марина Олександрівна, Котова Марина Олегівна, Лепша Дмитро 
Ігорович, Макаренко Анастасія Анатоліївна, Токаренко Денис Якович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-додаток "Система підтримки прийняття 
рішень NooTron 2.0" ("СППР NooTron 2.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55146  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчий Вячеслав Володимирович, Наумук Олексій Володимирович, 
Аєдінов Сергій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір наукового характеру "Концепція, конфігурація та 
архітектура web-серверу для формування інформаційної бази  даних з 
міграції птахів в Азово-Чорноморському  регіоні України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55147  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макагон Павло  
 
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 ілюстрований твір "Правила игры "Война вирусов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55148  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект "Міжнародно-екуменічний паломницький центр (Музей 
християнської релігії)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55149  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Андрій 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)  Твір науково-медичного характеру "Програма медичних призначень 
"ПАРАЦЕЛЬС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма є електронним помічником для гіпертоніка і лікаря. 
Накопичує статистику артеріального тиску, прийому медикаментів, 
динаміку фізичних параметрів користувача і його фізичної активності. 
Допомагає лікарю корегувати курс лікування пацієнта.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55150  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сбітнєва Надія 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)  Навчальний посібник з дисципліни "Історія  графічного дизайну" для 
студентів вищих навчальних закладів дизайнерського спрямування   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55151  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорокіна Людмила Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут географії Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Єдина класифікація природних і антропогенно змінених 
ландшафтних комплексів та структура легенди середньомасштабної 
ландшафтної карти України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55152  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарас Покровський (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 "Наказание и преступление. Люстрация судей по-
харьковски" ("Люстрация судей по-харьковски")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55153  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Институциональная политическая экономия: предмет, 
методология, содержание"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55154  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Росінський Віктор Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Шизомантры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55155  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КВІТИ - триптих (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55156  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КАРТИНИ РЕАЛІ (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55157  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "Пасхальні рушнички (34 см х 55 см)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55158  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Схема для часткової вишивки 
бісером "КАЛЛИ - триптих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55159  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіляєва Інна 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 "Start Speak English"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчально-розвивальна програма.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55160  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 
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 "КВІТИ - диптих (формат А2)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картин квітів. 
Кожна з картин складена з двох частин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55161  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

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 "РІЗНОБАРВНІ КАРТИНКИ (27см х 36см)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером різноманітних 
картин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55162  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

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 "ІКОНИ. МБ КАЗАНСЬКА, ГОСПОДЬ 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером ікон із святими 
ликами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55163  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

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 "КВІТИ - триптих (23см х 36 см)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картин квітів. 
Кожна з картин складена з трьох частин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55164  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

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 "КВІТКОВІ ЕТЮДИ - доріжки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картин, 
виконаних подовженими у вигляді доріжок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55165  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

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 "ІКОНИ (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером ікон із святими 
ликами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55166  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ВЕСІЛЬНІ РУШНИКИ (формат 2 А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером весільних 
рушників, кінцівки яких вишиті однотипними малюнками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55167  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кончаковська Марина Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Натур+" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературнний письмовий твір технічного характеру "Проект 
технічних умов "Гематоген-Натур+"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір уявляє собою проект технічних умов дієтичної добавки 
"Гематоген-Натур+" для виготовлення, у вигляді цільного згущеного з 
цукром, патоки крохмальної, цукру білого, ваніліну.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55168  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Росинська Марія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты и я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55169  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сунканмі Сандей  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Инструкция к великой жизни. Правила, следуя которым 
каждый может прожить великую жизнь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55170  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сунканмі Сандей  
 
Повне ім’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 "Илюзия занятости Или как освободится от суеты и покончить 
с крысиными бегами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55171  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сунканмі Сандей  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Как жить на все сто. Рецепты эффективной жизни "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55172  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гунько Сергій Миколайович, Подпрятов Григорій Іванович, 
Завадська Оксана Володимирівна, Скалецька Любов Федорівна  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецептура та технологія виробництва солоних овочів з 
грибами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поєднання соління їстівних грибів (печериць) з овочами, зокрема 
морквою та перцем солодким, дає змогу отримати якісну продкцію з 
високою біологічною та харчовою цінністю, оскільки гриби містять 
високу кількість білку, морква, перець солодкий - вітаміну С. 
Добавляння спецій до рецептури покращує смакові та ароматичні 
властивості готової продукції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55173  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гунько Сергій Миколайович, Подпрятов Григорій Іванович, 
Завадська Оксана Володимирівна, Скалецька Любов Федорівна  

 
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 "Рецептура та технологія виробництва солоних 
огірків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Обробка розфасованих у банки огірків окропом протягом 5 хв., 
покращує мікробіологічний стан продукту та сприяє видаленню 
повітря із плодів огірка.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55174  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексійченко Надія Олександрівна, Клюваденко Андрій Андрійович, 
Чорнобров Оксана Юріївна, Пінчук Андрій Петрович, Борщевський 
Максим Олександрович  

 
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 "Відбір експлантів та отримання асептичної культури 
сумаха оленерогого (Rhus typhina L.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розмноження сумаха оленегорого може використовується для 
отримання рослин-регенерантів декоративних культиварів виду. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55175  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, Віннов Олексій Сергійович, 
Леонова Богдана Ігорівна, Гармаш Олександра Михайлівна, Старкова 
Ельвіна Решатівна, Головін Аліна Олександрівна, Александров Роман 
Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення каталітичної ефективності 
препарату трансглютамінази"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика визначення каталітичної ефективності перепарату 
трансглютамінази полягає у кількісній оцінці ефективності утворення 
ізопептидних зв'язків за зміною величини пенетрації гелю желатину.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55176  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектні пропозиції "Концепція 
реконструкції бульвару академіка Вернадського "Парк ноосфери" в 
Святошинському районі міста Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ділянка для проектування розташована вздовж бул. Академіка 
Вернадського протяжністю 23000 метрів. Основні задачі: 
реконструкція існуючої паркової зони та створення дворівневого парку 
і т.д..  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55177  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягодін Микола Валерійович (Ягодин Николай Валерьевич)  
 

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 "Вода источник увеличения температуры горения на газовых 
и других видах горелок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55178  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сміянов Владислав Анатолійович, Тарасенко Світлана Вікторівна, 
Сміянова Ольга Іванівна, Деміхова Надія Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Медико-соціальна модель управління якістю медичної 
допомоги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана модель реалізовується шляхом внутрішнього аудиту на основі 
циклічної оцінки з урахуванням базових елементів: умовно-постійного 
та умовно-змінного.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55179  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Корисні копалини Галичини: видобування та 
переробка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Корисні копалини Галичини: видобування та 
переробка: [ Монографія]/ В.М. Клапчук/ДВНЗ "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника".-Івано-
Франківськ: Фоліант, 2013.-508с., табл.: 204, рис. та ілюстр.: 364, бібл.: 
с. 497-507. 

 
Анотація   

У монографії наведені нові дані про основні корисні копалини 
Галичини, сирівець та продукція яких становили частку державного та 
місцевих бюджетів, експорту краю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55180  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Люди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55181  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерев’янчук Анатолій Йосипович, Власенко Андрій Сергійович, 
Москаленко Денис Русланович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний відеофільм "100-мм протитанкова гармата МТ-12"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У фільмі розглянуто будову та дію механізмів протитанкової гармати 
МТ-12, прицільних пристроїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55182  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бувалець Ігор Володимирович, Бичкова Ірина 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 "БАЗА ДАНИХ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 
КАФЕДРИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для аналізу успішності по підсумках 
екзаменаційої сесії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55183  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денесюк Віталій Іванович, Денесюк Олена Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Етапи життя людини в медичному, філософському 
та релігійному розумінні "   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цьому оригінальному дослідженні, написаному протягом 15 років, 
автори вперше здійснюють аналіз життя людини в медичному, 
філософському та релігійному  аспектах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55184  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Сухоруков Сергій Іванович, 
Трофимчук Максим Вікторович, Федотенков 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 "Визначення сил закріплення заготовки при  
фрезеруванні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку сили закріплення заготовки, що 
обробляється фрезеруванням. У програмі наведено шість варіантів 
розрахунку сили закріплення, що залежать від умов закріплення 
заготовки та виду фрезерної операції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55185  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Андрій Вадимович, Загородній Олександр Володимирович, 
Мота Юлія Степанівна, Федоренко Вадим Петрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Конвертація абсолютних показників загально-
клінічного, лабораторного, біохімічного досліджень та хірургічних 
втручань в бали за модифікованою системою АРАСНЕ ІІ при НЗУС у 
хворих ЦД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована модифікація системи АРАСНЕ ІІ, додатково враховує 
патогенетичні чинники некротично-запальних уражень стопи у хворих 
на цукрових діабет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55186  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Щербакова 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)  Літературний твір "Процедура відбору академічно здібних дітей до 
початкової школи (на прикладі Всеукраїнської науково-педагогічної 
програми "Інтелект України")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55187  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калашніков Андрій Анатолійович (Андрюха Калаш)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "То что не смог сказать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55188  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калашніков Андрій Анатолійович (Андрюха Калаш)  
 

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 "Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55189  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акберова Ірена Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Водолікування - 
цілюща сили води"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір розкриває у собі  різноманітне використання води в 
лікувальних цілях, де зазначається, у яком вигляді може застосуватися 
вода: у вигляді льоду, у вигляді рідини чи пара.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55190  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомінська Наталія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Пакування для вівсяних пластівців"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дизайн виконано у вигляді коробка у формі паралепіпида з 
співвідношенням розмірів сторін 6х15х22 см.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55191  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіппов Володимир Юрійович, Нестеренко Анастасія Михайлівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру "Шляхи розвитку 
торговельних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті головною метою є розглядання основих шляхів розвитку 
торгового підприємства та визначення, як саме цей розвиток 
впливатиме на подальше життя підприємства, а також, впливання 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та обґрунтування 
теорії допомоги цим шляхам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55192  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Телевізійна програма "Талантище"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Авторська концепція телевізійного реаліті чи талант проекту, шоу, 
програми, метою якої є відкриття широкому загалу талантів серед 
соціально незахищених, обдарованих, талановитих дітей, молоді, 
дорослих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55193  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка "Лірична поезія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Поезія про кохання, що збуджує, окриляє тих, хто упав духом, викликає 
емоції "перезакоханості".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55194  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожевський Олексій Миколаєвич, Мастрюков Анатолій 
Михайлович, Поліщук Богдан  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 "Облік робочого часу "WinTab"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизованого складання табеля обліку 
використання робочого часу працівників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55195  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценюк Арсеній Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Банківська таємниця часів Помаранчевої революції"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цій книзі колишній керівник Національного банку Арсеній Яценюк 
розповідає про фінансову кризу, яка відбувалася в Україні одночасно з 
помаранчевою революцією наприкінці 2004 року. Автор вибрав 
незвичайний ракурс. Він зосередився на описі того, як почувалася 
економіка країни під час наймаштабнішої політичної кризи розпаду 
СРСР.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55196  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Липей Євгенія Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не питай"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55197  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Липей Євгенія Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я пам’ятаю, я не забула"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55198  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурнос Микола Олександрович, Бурнос Оксана Миколаївна, 
Крутиков Святослав Леонтійович, Санніков Дмитро Захарович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний відеофільм "Вікна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55199  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Степан Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Описание алгоритма "Самонастраивающаяся 
система алгоритмов распознавания образов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

238 

Анотація   

Твір пропонує рішення задачі розпізнавання будь-яких образів у 
загальному випадку, а при модифікації алгоритма із зворотнім 
зв’язком пропонує загальний випадок рішення задачі адаптованого 
управління.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55200  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошкіна Ірина Євгеніївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Полет настроения 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55201  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мавроматі Павло Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Хлібобулочні вироби з твердих сортів 
пшениці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55202  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрущак Сергій Вікторович, Залізецький Василь Володимирович, 
Кошубінська Катерина Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дистанційне навчання з основ SQL" 
("KIQA/SQL")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Особливість розробленої комп'ютерної програми полягає у створенні 
реальної бази даних у пам'яті для кожного користувача окремо, що 
дозволяє, краще закріпити отриманий теоретичний матеріал. Для 
доставки інформації використовується сукупність інформаційно-
комунікаційних технологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55203  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошека Анастасія Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Думки "про..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Покоління нових прогресивних поетів України зразка ХХІ століття, 
покоління соціальних мереж і електронних книжок - хто вони? 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55204  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Разное настроение 3: МОИ ЧАСЫ, ПОДРУЖКА НОЧЬ, 
УЛОЧКИ ИЕРУСАЛИМА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55205  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір з ілюстраціями і кресленнями "Эскизный 
проект "Туристический маршрут по четырем морям Херсонской 
Таврии, проходящие по Евроазиатским водным транспортным 
коридорам"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55206  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грисюк Микола Петрович, Булейко Валерій Павлович, Марченко 
Олександр Павлович, Назарук Ольга Опанасівна, Волошина Людмила 
Іванівна, Ковальчук Микола Анатолійович, Холіна Тетяна Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український державний науково-
виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А.В.Шаха" 
(ДП "УКРГЕОІНФОРМ") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Топографічна зйомка масштабу 1:2000 на територію 
м. Новгород-Сіверський Чернігівської області у виді 36 топографічних 
планів на площу в 25.0 кв.км"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Топографічна зйомка масштабу 1:2000 дає можливість: 1) створювати 
та коригувати генеральні плани населених пунктів; 2) створювати 
містобудівну документацію; 3) проводити інвентаризацію земель; 4) 
створювати земельний та містобудівний кадастри.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55207  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Володимир Володимирович, Каратаєв Ілля Володимирович 
(Илья Потайной)  

 
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 "Отражение света"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"За всех друзей", "Слава солдату", "В память другу", "Для чего и кого 
(Небесная сотня)", "Корабль", "Город спит", "Мороз", "Клоун", "Свет 
в окне". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55208  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окончук Володимир Іванович, Грянка Олександр Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Апаратно-програмний комплекс 
"Біометрик"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55209  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцев Вадим 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 "Технологии, инверторные операционные 
системы и каскадно-ступечантые электролизеры противонакипной и 
антикоррозийной подготовки и биоочистки воды. Параметрические 
ряды"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55210  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів до пісень, що увійшли до збірки "ПЛЕН"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

"Плен", "Балли", "Стамбул", "Мой мир", "Феррари", "Бисер Нот", 
"Игра в любовь", "Ломтик манго".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55211  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

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 "Чистоплюї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма будується на незвичайних і оригінальних професіях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55212  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

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 "Чистоплюї (2 сезон)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма будується на незвичайних і оригінальних професіях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55213  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

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 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Смішні сюжети, в яких ведучі поводять досліди, які поділені на 6 
рубрик.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55214  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

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 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Смішні сюжети, в яких ведучі поводять досліди, які  поділені на 6 
рубрик.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55215  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохновіч Владімір Ісаак (Kohnovich Vladimir Isaak)  
 

Повне ім’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 повнометражного фільму "Міські історії"/ "Городские 
истории"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55216  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Historical Server"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спеціалізована серверна програма призначена для забезпечення 
історичної ринкової інформації по різним фінансовим інструментам, 
які використовуються в інформаційно-торгівельній системі "Market 
Logic". Сервер накопичує цю інформацію та агрегує її по інтервалам 
часу. Вона також забезпечує користувачів системи цими даними, а 
також ринковими даними он-лайн.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55217  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Terminal for Dealers"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це допоміжна програма до інформаційно-торгівельного комплексу 
"Market Logic", за допомогою якої здійснюються функції з 
адміністрування та оперативне керування торгівельним дилером.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55218  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Web Cabinet"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це спеціалізований веб-портал, який призначений для користувачів 
інформаційно-торгівельної системи "Market Logic". За допомогою 
цього порталу користувачі здійснюють самостійне керування своїми 
рахунками, персональними даними та налаштуваннями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55219  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Terminal for Traders"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це інформаційно-торгівельна система для технічного аналізу 
валютного ринку та здійснення торгових операцій по купівлі-продажу 
фінансових інструментів та їх похідних. Програма призначена для 
здійснення електронних торгів в мережі Інтернет та фінансовими 
інструментами (валюти, акції, товари, похідні фінансові інструменти 
тощо).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55220  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Report Server"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це допоміжна серверна програма, що відповідає за роботу служби 
звітів, забезпечує зберігання різних форматів звітів, в яких фіксуються 
дії користувачів і клієнтів, а також надає користувачам системи 
"Market Logic" різні звіти по роботі користувача в системі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55221  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Backoffice Terminal"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це спеціалізована програма, яка призначена для налаштування 
серверної частини інформаційно-торгівельної системи "Market Logic".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55222  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Trade Server"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це спеціалізована багатофункціональна серверна програма до 
інформаційно-торгівельного комплексу "Market Logic", яка 
призначена для проведення торгових операцій між учасниками 
системи, а також для забезпечення доступу учасників до різних 
електронних торгівельних майданчиків. Програма включає в себе 
модуль керування ризиками, модуль зіставлення торгівельних наказів 
і модуль маршрутизації торгівельних розпоряджень на зовнішні 
торгівельні майданчики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55223  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Web Terminal"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це інформаційна веб-програма, яка призначена для швидкого 
постачання користувачам ринкової інформації в режимі реального 
часу. Програма повідомляє користувачів про ринкові котирування по 
різним фінансовим інструментам, а також відображає історичну 
інформацію у вигляді фінансових графіків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55224  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко 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 "Системи підтримки продажі договорів 
страхування з використанням інтернет-технологій у складі системи 
"Галактика-страхування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє страховій компанії автоматизувати 
процес реалізації продуктів страхової компанії, з подальшою обробкою 
даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55225  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Как создать успешный сайт: Полная обойма советов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Как создать успешный сайт: полная обойма 
советов/Дмитрий Павлов. - Киев, 2014. - 72 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55226  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юхимчук Олександр Анатолійович (Юхим)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Текст до пісні "Автомайдан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55227  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаріков Віталій Миколайович, Саприкін Сергій Олексійович, 
Світлицький Віктор Михайлович, Сенишин Ярослав Іванович, 
Шваченко Ігор Іванович, Дутчак Олександр Іванович, Собакар Юрій 
Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Комп'ютерний інформаційно-довідковий 
комплекс "Обладнання і технологічні параметри роботи компресорних 
станцій, що експлуатуються в ПАТ "Укргазвидобування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55228  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даніель Грановський (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 "Свята війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Уся історія розпочинається з того, що після багатовікової війни люди і 
некроманти підписали довгожданний пакт про мир і разом з гномами 
убили на полі битви демонського владику Валзара.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55229  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виставна Олена Володимирівна, Лактіонов Віктор Іванович, Москова 
Людмила Миколаївна, Самусєва Ніна Миколаївна, Шапар Світлана 
Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Відкрите Акціонерне Товариство "Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Південно-українська АЕС. Реакторне відділення. 
Негерметична частина. Заміна запобіжних клапанів парогенераторів 
системи захисту ІІ контуру від перевищення тиску"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

249 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Креслення, що стосуються заміни восьми існуючих запобіжних 
клапанів на 4-х парогенераторах на запобіжні клапани прямої дії фірми 
"Bopp&Reuther" типу SIZ2507 з системами примусового відкриття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55230  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, 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 "Моделювання та дослідження функцій 
демпферів автомобіля в залежності від контуру дороги на ЕОМ за 
допомогою чисельних методів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для моделювання функцій 
демпферів автомобіля в залежності від контуру дороги за допомогою 
чисельних методів Рунге-Кута і Адамса.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55231  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, 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 "Автоматизація аналізу наявності товару на 
складах фірми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму призначену для автоматизації аналізу наявності 
товару на складах фірми, інформація про який зберігається в базі 
даних заданої структури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55232  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Девіна Олена Миколаївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Для дітей і не тільки..." (Випуск 2)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень включає в себе 17 нових пісень автора музики Девіної 
Олени, які написані на вірші різних авторів, а також на власні тексти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55233  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзятко Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Правила настольної гри "Голубь" 
("Голубь")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55234  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабіч Михайло Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Справочник по цементу и бетону"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Довідник містить у собі опис всього ЖЦ цементу: від видобудку 
сировини, виробництва клінкеру і цементу до використання його в 
розчинах і бетонах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55235  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Валентина Володимирівна, Тютченко Світлана Миколаївна, 
Філічкіна Ольга Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи щодо підготовки до контрольних заходів (модулів) по 
теоретичним основам, рішенню задач на основі економіко-
математичного їх обгрунтування по дисципліні "Економіка 
підприємства" для студентів напрямків підготовки: 6.030601 
"Менеджмент" та 6.030507 "Маркетинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник включає 11 тем, кожна з яких складається із коротких 
теоретичних основ, контрольних питань, тестів, умов задач та 
алгоритмів їх розв'язання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55236  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канін Олександр Петрович, Ігнатюк Вікторія Василівна  
 

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 "Управління програмами ремонтів 
автомобільних доріг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Управління програмами ремонтів автомобільних доріг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55237  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Графічні образи: "Ми Усе сказали 
Безмовністю"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55238  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудь Михайло 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 "Горячая точка. Крым"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55239  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабля Life (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 "Браття Українці"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Браття Українці, Айфон, Меломан, Кіровоградський беркут.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55240  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "MARITIME ENGLISH PHOTOCOPIABLE ACTIVITIES 
WITH TEACHING NOTES"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Посібник включає 36 тематичних карток для копіювання та нотатки 
для викладача по використанню тематичних карток. Тематика: 
морська навігація, морська інженерія, повсякденне спілкування. Мета 
посібника: створення позитивного настрою на практичному занятті, 
полегшення процесу придбання ключових навичок мовної 
компетентності студентами, полегшення праці викладача не знижуючи 
її ефективності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55241  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агальцов Костянтин В’ячеславович  
 
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 "Будущее начинается в прошлом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55242  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Алла 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)  Твір інформаційного характеру "Структура роботи Центру розвитку 
дитини "Кіндерленд"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі описано побудову центру, а також принципи й засади роботи з 
дітьми та їхніми батьками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55243  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будрейко Олена Анатоліївна, Чумак Світлана Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Робоча програма навчального циклу "Самоконтроль 
при цукровому діабеті І типу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для навчання самоконтролю хворих на 
цукровий діабет І типу дітей та підлітків, а також батьків дитини або 
людей, що опікуються нею. Структура програми передбачає чітку 
регламентацію обсягу і певну послідовність викладення матеріалу. Для 
кожного розділу формулюються навчальні цілі і обумовлюється 
необхідний набір наочних матеріалів, а також педагогічних прийомів, 
спрямованих на засвоєння, повторення і закріплення знань і навичок. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55244  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нідзельський Михайло Якович, Писаренко Олег Анатолійович, 
Цветкова Наталія Володимирівна, Бабич Володимир Віталійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Техніка 
прецезійного литва в ортопедичній стоматології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Якісно виготовлений зубний протез повинен відповідати всім сучасним 
вимогам медицини і задовольняти як пацієнта, так і лікаря.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55245  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Анжела Борисівна, Нефьодов Леонід Іванович, Петренко 
Юрій Антонович, Шевченко Марія Валеріївна  

 
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 наукового характеру "Модель структурно-топологического 
синтеза локальной компьютерной сети"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Модель дозволяє вирішувати задачу структурно-типологічного синтезу 
локальної комп’ютерної мережі комплексно з єдиних системних 
позицій, ухвалювати рішення за багатьма критеріями.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55246  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суслова Світлана 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 "Інтернет-браузер "RISTON"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55247  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кустов Віталій Петрович, Мазур Вячеслав Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Мульти Біржова Платформа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє агрегувати ліквідність від декількох 
постачальників ліквідності в єдиний ціновий потік та дає можливість 
торгувати на агрегованій ліквідності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55248  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробенко Богдан Дем'янович, Малачівський Петро Стефанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем 
механіки і математики ім. Я.С. Підстригача Національної академії 
наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. 
Я.С. Підстригача НАН 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 "Програмне забезпечення для 
комп’ютерного моделювання фізико-механічних процесів в елементах 
котлоагрегатів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для моделювання процесів 
деформування конструктивних елементів котлоагрегатів за умов 
експлуатації з метою подальшої оцінки їх залишкового 
експлуатаційного ресурсу і можливості подальшої експлуатації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55249  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколішин Анатолій Карлович, Зайцев Андрій 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 "Класифікація ендодонтичних інструментів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55250  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Кривоносов Анатолій Іванович, 
Криволапов Олексій Єфремович, Стрюков Сергій Борисович, 
Дверницький Олександр Ігорович, Дементьєв Юрій Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизированная система учёта и 
контроля энергоносителей" ("АСКУ Э")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє вести на підприємствах металургійного комплексу 
облік таких енергоносіїв як припродний газ, осушене стиснене повітря, 
кисень, аргон, вода, теплоносій і т.п.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55251  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федець Олександр 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)  Збірка зображень "Комплект логотипів позначення Франс.уа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представляє собою зовнішній вигляд 10 (десяти) варіантів дизайну 
зображень логотипу Франсуа. Кожен варіант відрізняється 
кольорографічним оформленням, а також різним розташуванням 
текстової та графічної інформації, що використовуються в рекламі 
позначення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55252  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Юлія Віталіївна, Муленко Дмитро 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)  Літературно-письмовий твір "Формат телевізійної програми 
"Всиновіть мене / Вдочеріть мене"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір показує через побут, звички та традиції конкурентних  сімей, їхню 
культуру та життя.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55253  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп)  
 
Повне ім’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 "Русь. Битва князей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55254  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шнайдер Олена Іванівна  
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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 "The Key in the heart/Ключ в сердце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55255  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний фільм "Орієнтування візира командирської машини 
старшого офіцера батареї в основному напрямку стрільби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний фільм розглядає питання орієнтування візира 
командирської машини старшого офіцера батареї в основному 
напрямку стрільби різними способами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55256  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Руслан Валентинович, Дуфанець Ігор Богданович, Зеленюх 
Олександр Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма система для аналізу і 
розрахунку основних статистичних параметрів рівня знань як окремих 
учнів так і начальних груп в цілому на основі поточної успішності 
"Аналіз - АТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена  - для визначення поточного рівня оволодіння 
навчальним матеріалом, з наступним розробленням рекомендацій по 
його подальшому вивченю.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55257  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратенко Іван Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Yeed"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55258  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Телекоммуникационная информационная 
полиэргатическая система приема и обработки заявок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує зв'язок між операторами різного рівня, які 
працюють в корпоративній мережі. Передбачено механізм взаємодії 
інтерфейсів систем операторів, який функціонує на основі методів та 
алгоритмів теорії підтримки прийняття рішень.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55259  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флегінський Микола Михайлович, Хорєва Лариса 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 "Калькулятор комплексных чисел 
электротехнический"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Очний перегляд результатів розрахунків, їх збереження та роздрук. 
Використання результатів попередніх розрахунків.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55260  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флегінський Микола Михайлович, Хорєва Лариса 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 "Комплекс программ по релейной защите 
силовых автотрансформаторов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс програм включає в себе: - розрахунок струмів КЗ 
автотрансформаторів з урахуванням регулювання напруги; 
- розрахунок диференціального захисту автотранформаторів з 
електромеханічними та мікропроцесорними пристроями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55261  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флегінський Микола Михайлович, Хорєва Лариса 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 "Комплекс программ по релейной защите 
электростанций"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс програм включаэ в себе: - розрахунок струмів КЗ 
генераторів і трансформаторів з урахуванням регулювання напруги; - 
розрахунок диференціального захисту генераторів, трансформаторів і 
блоків трансформатор-генератор з електромеханічними та 
мікропроцесорними пристроями з перевіркою трансформаторів струму 
на їх відповідність.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55262  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Стара хатина і самітня..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55263  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піліпішина 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)  Вірш "Милый мой, родной..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55264  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдамаченко Ілона Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Не спи, Україно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55265  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демін Олексій Олександрович, Сімонов Дмитро Євгенович  
 

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, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний твір "Творчо-методичні рекомендації щодо позиціювання 
на ринку телекомунікаційних послуг, що надаються під знаком для 
товарів та послуг "Київстар"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить 14 сценаріїв аудіовізуальних творів-рекламних роликів. 
Дані сценарії представлені у вигляді кольорових розкадровок 
(сторибордів).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55266  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошков Ігор Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Club Development"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірці закладений космічний процес розвитку в просторі та часі, 
цифра 69 -постійний процес розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55267  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Алеся Николаевна, Александр ПРАЙТ (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Система снижения веса 
Александра  ПРАЙТА АВС (ПРАЙТ-код, ПРАЙТ-питание)" ("Система 
ПРАЙТА АВС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55268  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Сергій Вадимович  
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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 "Програмне забезпечення "Мережевий 
ваговий модуль WEIGHTANYWHERE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вирішення задач інтеграції вагового та 
вагодозуючого обладнання у системі 1С.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55269  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акопян Ліна Генадіївна  
 

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 "Я устала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55270  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акопян Ліна Генадіївна  
 

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 "Между нами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55271  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акопян Ліна Генадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова до пісні "Слова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55272  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акопян Ліна Генадіївна  
 

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 "По-английски"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55273  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "IntenCoach"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55274  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

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  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний фільм "IntenCoach"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55275  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55276  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Percents"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На малюнку зображені червоні кубики з білим символом відсотка (%) 
на сторонах. Кубики складені на купку на білому тлі. Ілюстрація 
символізує фінансовий успіх.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55277  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Мила моя Вкраїна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55278  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "А знаєшь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55279  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Невже далеко ти від мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55280  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Олег Іванович, Шаблій Олег Миколайович, Цимбалюк Любов 
Іванівна, базар Мар'ян Степанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Математичне моделювання індукційного нагріву в процесах 
відновлювання експлуатаційних властивостей деталей циліндрічної 
форми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55281  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ржевський Геннадій Миколайович, Пасічнюк Ольга Петрівна, Вороп 
Інна Валеріївна, Роганов Володимир Петрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Дистанційна комп’ютерна програма 
тестування абітурієнтів "ПРОФІ-3" для визначення професійної 
спрямованості" ("ПРОФІ-3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з двох об’єднаних психодіагностичних методик. 
Методика використовується при відборі найбільш талановитої молоді 
для навчання в університеті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55282  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукуруза Ганна Володимирівна, Ковтун Ольга Владиславівна, 
Зайченко Ганна Дмитрівна, Торба Аліна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Карта оцінки комунікативних та 
мовленнєвих здібностей дитини в службі раннього втручання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Карта для логопедичної оцінки дітей раннього віку в системі раннього 
втручання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55283  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Он не знает"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55284  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

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 "Кожну ніч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55285  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хазанович Олександр Ізраїльович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення положення району розміщення 
загонів ліквідації наслідків аварії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спосіб дозволяє визначити положення розміщення загонів ліквідації 
наслідків аварії з урахуванням імовірнісного характеру впливу 
негативних факторів на особовий склад загонів ліквідації наслідків 
аварії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55286  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хазанович Олександр Ізраїльович  
 

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)  Науковий твір "Метод оптимізації на рухомому кластері"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод дозволяє визначити положення району розташування 
постачальників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55287  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, креслення, твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектні пропозоції церкви на 200 прихожан"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55288  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, ескіз, твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектні пропозиції церкви на 220 прихожан"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55289  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копчинський Мирон Михайлович (VODEVIL)  
 

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 "Vodevil' - EP 2014"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Для кого ти живеш", "Хвороба", "Брудна 
богиня", "Мода", "Океан". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55290  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пепешин Олег Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Шамбала" ("Шамбала (Shambala)")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок є базою головної сторінки сайту, призначеної для наповнення 
її контентом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55291  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Калина Лівіанівна, Колосніченко Марина Вікторівна, 
Цирульник Ірина 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 "Побудова креслення базової конструкції 
жіночого плечового одягу з урахуванням властивостей тканин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дає можливість побудувати креслення деталей конструкції 
жіночого плечевого одягу з урахуванням фізико-механічних 
властивостей тканин на різні розміри і зрости, різних силуетів і 
об’ємних форм варіюючи вихідними даними.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55292  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полонський Роман Анатолійович, Миронова Ірина 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 "Цунами (Не своди с ума)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55293  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катічев Олександр Миколайович, Режець Ігор Якович  
 

Повне ім’я або повне 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 оперативного моніторингу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації роботи політичних партій, 
громадських об’єднань, які мають широку розгалужену структуру на 
всіх рівнях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55294  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіщенко Леонід Миколайович, Мазоренко Дмитро Іванович, Скобло 
Юрій Семенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір учбового характеру, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Навчально-науково-методологічний інструментарій 
пошуку знань" ("Інструментарій пошуку знань")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник дозволяє здійснювати пошук і представлення знань для 
кожного з 11 напрямків підготовки студентів за допомогою логіко-
інформаційних моделей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55295  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будяков Михайло Юрійович, Головко Сергій Станіславович, Лещенко 
Григорій Володимирович, Мороз Павла Олександрович, Піскула Анна 
Едуардівна, Петля Констянтин Володимирович, Сорочинський 
Ярослав Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова Пошта" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інформаційна система "Awis"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма представляє собою високонавантажений 
багатокористувацький веб-сервер збереження та обробки інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55296  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опейда Артур Русланович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Луцьк віртуальний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою зображення видатних краєвидів та визначних 
об'єктів і пам'яток архітектури міста. Аудіовізуальний твір призначено 
для туристів з метою ознайомнення їх з найбільним містом Волині  - її 
обласним центром.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55297  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрук Владислав Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "creditPRO" 
("creditPRO")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма виконує автоматизацію процесів, пов'яханих з основною 
діяльністю компанії мікрокредитування, а саме видача та 
обслуговування позик населенню через мережу відділень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55298  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

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 кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Орден Сезонів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55299  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філиппова Світлана Валеріївна, Ковтуненко Юрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Особливості процесу комерціалізації інноваційних 
розробок промислового підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії розглянуто теоретико-методичні аспекти комерціалізації 
інноваційних розробок промислового підприємства. Розроблено та 
обґрунтовано теоретичні та методичні положення щодо формування 
організаційно-економічних засад системної комерціалізації 
інноваційних розробок промислового підприємства і рекомендації щодо 
їх застосування в управлінні інноваційною діяльністю підприємства 
при обмежених ресурсах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55300  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боймиструк Ігор Іванович, Пилипко Іван Васильович, Ющак 
Михайло Васильович, Говда Ростислав Васильович, Флекей 
Парасковія Павлівна  
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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 наукового характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Анатомія 
людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють сучасні погляди про форму і будову, 
походження і розвиток організму людини, його органів та системи. Він 
містить опис форми, будови, розташування і топографічних 
взаємовідносин частин і органів тіла з урахуванням їх вікових, 
статевих та індивідуальних особливостей. Теми практичних занять 
лекцій укладені згідно систематичного та топографічного підходів до 
вивчення структури тіла людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55301  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремінецький Борис Ярославович, Гантімуров Антон Вячеславович, 
Боймиструк Ігор Іванович, Мізь Андрій Васильович, Галицька-
Хархаліс Олександра 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 наукового характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Human 
Anatomy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють сучасні погляди про форму і будову, 
походження і розвиток організму людини, його органів та системи. Він 
містить опис форми, будови, розташування і топографічних 
взаємовідносин частин і органів тіла з урахуванням їх вікових, 
статевих та індивідуальних особливостей. Теми практичних занять 
лекцій укладені згідно систематичного та топографічного підходів до 
вивчення структури тіла людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55302  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимюк Ілля Євгенович, Боймиструк Ігор Іванович, Пилипко Іван 
Васильович, Говда Ростислав Васильович, Флекей Парасковія 
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 наукового характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Анатомия 
человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють сучасні погляди про форму і будову, 
походження і розвиток організму людини, його органів та системи. Він 
містить опис форми, будови, розташування і топографічних 
взаємовідносин частин і органів тіла з урахуванням їх вікових, 
статевих та індивідуальних особливостей. Теми практичних занять 
лекцій укладені згідно систематичного та топографічного підходів до 
вивчення структури тіла людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55303  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веретенникова Оксана Віталіївна, Крикун 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)  Літературний твір "Методика виміру рівня відтворення 
інтелектуального потенціалу соціуму територіальних утворень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір передбачає можливість оцінки відтворення відповідного 
потенціалу соціуму з урахуванням сукупності демографічних, освітніх, 
науково-технологічних, інноваційних, інфраструктурних та фінансових 
факторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55304  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивницька 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 белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман у двох частинах "Любовь как криптология"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пригодницько-фантастичний роман, який складається з двох частин. 
Події розгортаються в далекому майбутньому. Головна героїня роману 
вирішила покращити своє матеріальне становище не надто чесним 
способом. Проте на заваді її планів стає непередбачуваний нещасний 
випадок на далекій і чужій планеті. Дівчині ще доведеться 
переконатися, що кожен вчинок має наслідки та переосмислити свої 
життєві цінності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55305  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тєніщев Володимир Вєніамінович  
 
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 спеціально для сценічного показу "Естрадно-
цирковий номер "Fly Ball" ("Fly Ball")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє спеціально створений оригінальний естрадно-цирковий 
номер, що виконується на спеціальному спортивно-ігровому комплексі 
як одним, так і кількома виконавцями, які здійснюють акробатичні 
стрибки з використанням  баскетбольного м'яча.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55306  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрук Анастасія 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)  Вірш "Никогда мы не будем братьями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55307  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курченко Олег Володимирович, Буренков Сергій Олександрович, 
Ніконець Дмитро Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Сумиобленерго" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний комплекс "SCADA SOE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для автоматизації роботи працівників 
диспетчерської та інших технічних служб, для вирішення задач збору 
та відображення оперативних даних телеметрії на інтерактивних 
схемах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55308  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланде Дмитро Володимирович, Жигало Владлен Вікторович, 
Дармохвал Олесандр Теодорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Комплекс комп’ютерних програм "Корпоративне 
інформаційне документальне сховище Docs Bundle" ("Docs Bundle")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс призначено для збору документальної інформації з різних 
джерел та надання доступу до неї у корпоративній мережі, шляхом 
реалізації можливості адаптивного документального сховища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55309  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Семантичне оповідання "Буду говорить - говор творить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55310  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Таблиця семантичних значень звуків та 
звукосполучень (букв та буквосполучень) в словах української мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55311  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Олексій 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 "Зображення логотипу "AUTOMAIDAN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Логотип жовтого кольору на фоні блакитного кола, яке знаходиться на 
білому фоні, на якому посередині міститься надпис жовтого кольору  - 
слово англійськими літерами "AUTOMAIDAN", яке у свою чергу 
складається із двох рядів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55312  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Олексій 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 "Зображення логотипу "АВТОМАЙДАН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Логотип жовтого кольору на фоні блакитного кола, яке знаходиться на 
білому фоні, на якому посередині міститься надпис жовтого кольору  - 
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слово українськими літерами "Автомайдан", яке у свою чергу 
складається із двох рядів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55313  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальський Юрій 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 "Зображення логотипу "EUROZAHYST"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Логотип складається зі слова написаного великими прописними 
англійськими літерами білого кольору, транслітерація літерами 
українського алфавіту, яке розміщено на синьому прямокутнику 
ближче до правого верхнього кута.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55314  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

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 "Черешні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55315  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побережник Галина 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)  Літературно-науковий твір "Спосіб прогнозування розвитку 
ускладнення одонтогенного гаймориту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть способу полягає в реалізації відповідей пацієнта на питання 
валідизованої анкети - опитувальника з 30 пунктів із закритим 
формулюванням питань відносно клінічних проявів захворювання та 
подальшого інтерпритацією відповідей на її питання згідно 
розробленому алгоритму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55316  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Юрій Михайлович, Бачурін Георгій Вікторович, Сербін 
Анатолій Гаврилович, Корнієвський Юрій Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Фітотерапія в урології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складено відповідно до програми "Урологія" для вищих 
медичних закладів. Посібник представлений трьома розділами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55317  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Альбом ілюстрацій "ТРОЛЕЙБУС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альбом включає ілюстрації загального виду та основних вузлів 
тролейбуса.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55318  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохно Ольга Іванівна, Коваль Петро Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Клініко-психологічне обґрунтування показань до 
санації порожнини рота дітей різного віку в умовах загального 
знеболення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дано обґрунтування на підставі оцінки стоматологічного статусу та 
деяких психологічних особливостей дітей в різні вікові періоди.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55319  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пойда Олександр Іванович, Мельник Володимир Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Восстановительные и реконструктивно-
восстановительные операции на толстой кишке"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55320  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батищева Галина Мирославівна, Малік 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)  Підручник "Deutsch. Німецька мова для вищих військових 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для оволодіння німецькою мовою відповідно до рівня СМР-
1 за кваліфікацією  стандарту НАТО STANAG  6001.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55321  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Суфлер" (цивілізація "квазілюдини")"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга є своєрідним продовженням розмови, розпочатої автором у 
попередніх своїх творах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55322  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кизименко Олександр Володимирович (Прокофьев)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Коммерческий 
проект "Покупка - Продажа H&A"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55323  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кизименко Олександр Володимирович (Прокофьев)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Коммерческий 
проект "РКС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55324  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУСІ СОФТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для турагентств і турфірм "В2С TOUR (B2C 
ТУР)" (КП "В2С TOUR (B2C ТУР)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Унікальний програмний продукт, здатний автоматизувати діяльність 
туристичних фірм он-лайн в Інтернет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55325  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Оксана Станіславівна (S. Sanders, Sahara S. Sanders, Sahara 
Sanders, С. Сэндэрс, Сахара С. Сэндэрс, Сахара Сэндэрс,С. Сендерс, 
Сахара С. Сендерс, Сахара Сендерс)  

 
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 книг "Win the Heart of a Woman of Your Dreams"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка книг містить наступні твори: The Honest Book of International 
Dating, Samples of Letters, The Art of Seduction, Keys to Mastery/ A 
Pocketbook of a Real Man, Romantic Activities and Surprises: 500 Dating 
Ideas / An Illustrated Guide for Men.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55326  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарков Юрій Маркович  
 
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 "Ребус - метод"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55327  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарков Юрій Маркович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Ребус - метод"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55328  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозюк Віолетта 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  "Програмне забезпечення TROP (trade range 
optimizer)" ("TROP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55329  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуркан Ігор Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Організація туристичних подорожей: 
навчально-методичні рекомендації для студентів вищих навчальних 
закладів напряму підготовки 6.140103 "Туризм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація туристичних подорожей: навч.-метод. 
рекоменд. для студ. вищих навч. закладів напрямів підготовки 6.140103 
"Туризм"/І.М.Цуркан.-Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014.-88с. 

 

Анотація   

Подається програма, орієнтовані плани практичних занять із 
навчального курсу "Організація туристичних подорожей".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55330  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпович Андрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика інтегральної оцінки рейтингу інвестиційних 
проектів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає оцінкуключових показників за визначеними критеріями  
та їх аналіз: підвищення технологічного рівня, економічна 
ефективність, впровадження енергозберігаючих  технологій, вплив  
реалізації проекту на розвиток виробництва, створення робочих місць, 
забезпечення охорони навколишнього середовища, впровадження 
інновацій, фінансування проекту.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55331  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Patents"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База призначена для користувачів, працюючих у галузях 
інтелектуальної власності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55332  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котречко Олексій Олексійович  
 

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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

286 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення твердості металів по Котречку"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначення твердості металів, які мають анізотропію властивостей, 
виконують шляхом пластичної деформації під дією статистичного 
навантаження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55333  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котречко Олексій Олексійович  
 

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 твердості шаруватих пластмас 
по Котречку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначення твердості шаруватих пластмас, які володіють анізотропією 
властивостей, здійснюють шляхом втиснення індентора в зразок під 
дією статистичного навантаження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55334  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа для управления и контроля 
деятельности специалиста по недвижимости "ВЕКТОР" - 014" 
("Программа "ВЕКТОР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для управління і контролю роботи фахівця з 
нерухомості по напрямах: "Продавець", "Покупець", "Функціонал". 
Програма дозволяє направляти і контролювати дотримання технології 
роботи на всьому протязі робочого циклу фахівця з нерухомості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55335  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світайло Ніна Дмитрівна, Данчевська Марія Володимирівна, 
Колісник Людмила Олексіївна, Костенко Андріана Миколаївна, 
Павленко Володимир Петрович, Савельєва Юлія Михайлівна, 
Якименко Олександр Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Баланс між навчанням і сім’єю: можливості 
забезпечення у вищих навчальних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику подані матеріали, що висвітлюють можливі моделі 
поведінки, орієнтованої на досягнення балансу між навчальними та 
сімейними зобов’язаннями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55336  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Богдан Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінка рівня розвитку економіки знань регіонів України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто методику оцінки знань Світового банку, проаналізовано 
інформаційне наповнення, процедуру агрегування простих показників 
до підіндексів відповідних вимірів та інтегрального індексу економіки 
знань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55337  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дейч Марина Євгенівна, Новікова Ольга Федорівна, Панькова Оксана 
Володимирівна, Шаульська Лариса Володимирівна, Шамілева Лариса 
Леонідівна, Гриневська Світлана Миколаївна, Компанієць Вікторія 
Віталіївна, Сидорчук Орися Григорівна, Іщенко Олександр 
Вікторович, Панькова Анна Дмитрівна, Халімендіков Євген 
Миколайович, Зінченко Сергій Анатолійович, Юшков Євген 
Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Діагностика стану та переспектив розвитку соціальної 
відповідальності в Україні (експертні оцінки)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії висвітлено результати опитування наукових фахівців та 
освітян України з проблем соціальної відповідальності  особистості, 
суспільства бізнесу та держави.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55338  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма для керування автоматом питної води 
"Водолій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для прошивки мікропроцесора РІС32МХ795, 
який використовується у контролері керування питної води "Водолій" 
.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55339  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорохова Людмила Миколаївна, Маляренко Віталій Віталійович, 
Веселянська Лариса Дмитрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Проект-технологія "Демократическое начало, как 
основа устройства государства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проект-технологію створено для вирішення завдань побудови форми 
суспільного існування на основі організації, як формату демократії по 
суті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55340  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Модель галузевого кредитного портфеля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Модель формалізує результати кредитора у випадку формування 
портфеля кредитів, що надаються підприємствам окремої галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55341  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підгайний Володимир Олексійович, Репетя Євгеній Іванович, Кубець 
Сергій Леонідович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Установки для дріблення льоду з застосуванням 
електрогідравлічного ефекту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Засоби механізації дріблення льоду морів, речок, озер та інших 
водоймищ для прокладки навігаційних трас в цілях забезпечення 
цілорічного судоплавства, очищення від льоду автотрас, доріг, зльотно-
посадочних та руліжних смуг аеродромів, пішоходних доріжок, споруд 
та устаткування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55342  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронюк Іван Святославович, Мулеса Оксана Юріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Застосування інформаційних технологій для вирішення задачі 
оцінки чисельності представників груп високого ризику інфікування 
ВІЛ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55343  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архипов Кирилл (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 "Нас оправдает любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55344  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тайга (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 "Сталь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55345  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальський Василь Володимирович, Гутор Тарас Григорович, Фецич 
Тарас Григорович, Дійчук 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)  Науковий твір "Методичні підходи до статистичної обробки даних для 
доведення ефективності лімфаденектомії при раку нирки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано алгоритм дії при формуванні груп пацієнтів з раком 
нирки для обґрунтування доцільності виконання лімфаденектомії 
(ЛАЕ). Вважаємо, що прямим показои на користь виконання ЛАЕ 
повинна слугувати відсутність достовірної різниці у виживаності в 
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групах пацієнтів, яким виконувалась ЛАЕ з урахуванням та 
неурахуванням ЛВ, а не наявність достовірної різниці у виживаності 
між групами пацієнтів з і без ЛАЕ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55346  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

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 "Двое сумасшедших"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55347  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

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 "Адреналин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55348  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцева Валентина Федорівна, Мороз Олена Леонідівна, 
Петровська Юлія Валеріївна, Фролова Олена Олександрівна, 
Бобришева Наталя Миколаївна, Чернікова Вікторія Олександрівна  

 

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)  Навчальний посібник "Welcome Aboard. Student's book"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Посібник покликаний сприяти розвитку англомовних комунікативних 
компетенцій на початковому етапі вивчення англійської мови 
студентами морських навчальних закладів. У посібнику зібрані і 
систематизовані матеріали, які враховують вимоги Модельного курсу 
3.17 Міжнародної морської організації "Maritime English" та 
відповідають типовій навчальній програмі з англійської мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55349  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Анастасія 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)  Опис "Тренинг по арт-терапии живописью "Сейчасье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55350  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Приймак Наталія 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 "Інформаційна база завдань для перевірки 
якості знань за фахом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на мові високого рівня Java з використання баз 
даних mySQL для викладачів, які формують завдання для перевірки 
якості знань. Дане програмне забезпечення характеризується 
дружністю інтерфейсу, що забезпечує можливість роботи з ним будь-
якому користувачу без додаткової підготовки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55351  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобза Ігор Іванович, Трутяк Роман Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація ступенів тяжкості проявів церебральної 
гіперперфузії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Класифікація дозволить визначити ступені тяжкості проявів 
церебральної гіперперфузії у пацієнтів після хірургічного лікування 
уражень сонних артерій, що дозволить покращити результати 
хірургічного лікування пацієнтів з ураженням сонних артерій. У 
класифікації окреслено чіткі критерії для визначення тяжкості 
гіперперфузії, що сприятиме розробці адекватних методів лікування 
таких пацієнтів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55352  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Розрізняльна познака "БУЛАВА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою оригінальний малюнок стилізованої трикутної зірки-
познаки, гострі вістря-промені якої симетрично розходяться від 
крупної кулі, що нагадує козацький клейнод - булаву з 
гостроконечними шипами, а саме її кулясту ударну частину.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55353  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернов Богдан Володимирович, Буренков Сергій Олександрович, 
Кисіль Геннадій Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Сумиобленерго" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Фінансист 
СумиОблЕнерго" ("Фінансист СОЕ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комплекс призначений для автоматизації бухгалтерського і 
фінансового обліку підприємства. Він дозволяє вести облік основних 
засобів, складський облік, облік касових операцій, облік банківських 
операцій, розрахунки з контрагентами, облік договорів, облік 
податкових накладних, облік оренди приміщень тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55354  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

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)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Гімн України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55355  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Здравствуй мир! "Интеллектуальное развитие 
детей раннего возраста. (Форма, цвет, размер)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-розвиваючий посібник створено з метою розвитку 
інтелектуальної сфери дітей раннього віку та передбачає теоретичні 
знання з питань засвоєння геометричних форм та практичних вмінь 
визначати колір розмір та геометричні фігури, що оточують у нашому 
повсякденному житті кожну людину.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55356  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильченко Віталій 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)  Науковий твір "Лікування хребта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У даному творі йде мова прозахворювання хребта людини та 
можливості його лікування з застосуванням сучасних та народних 
засобів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55357  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Ганна Григорівна, Мороз Ірина Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Йога для всього тіла - Ранкове пробудження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У даному творі зазначаються, які види йоги бувають, чим вони 
відрізняються один від одного, кому кожна з них найбільше підходить, 
як вибрати йогу для себе, навіть якщо людина ніколи нею не 
займалася, але дуже хотіла б пізнати східну мудрість у фізичному 
вихованні.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55358  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Володимир Григорович, Корж Ігор Федорович, Петришин 
Олександр Віталійович, Савінова Наталія Андріївна, Фурашев 
Володимир Миколайович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 
академії правових наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Наукова доповідь "Законодавчі основи забезпечення 
інформаційної безпеки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наукова доповідь висвітлює необхідність і надає пропозиції щодо 
запровадження нових законодавчих засад і сучасних підходів до 
забезпечення інформаційної безпеки України в умовах становлення 
інформаційного суспільства та глобального інформаційного простору. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55359  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Підсистема збору та збереження різнотипних 
даних системи моніторингу "Input Data Collector"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програмний модуль на мові програмування високого рівня 
РНР, який отримує дані по протоколу НТТР від апаратних терміналів 
та програм збирання даних і записує їх до відповідних таблиць у базу 
даних системи моніторингу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55360  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхов Артем Євгенович, Джаваід Аділ  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Vortex tray"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку оптимальних розмірів 
тепломасообмінно-сепараційного елемента вихрової тарілки для 
очищення відхідних газів та процесів газорозділення в складі 
технологічних установок виробництв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55361  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шовгенюк Михайло Васильович, Семенів Віталій Васильович, 
Семенів Марія Рудольфівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ICaS-Color Inks Gamut"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проектування нормалізованого 
технологічного процесу кольоровідтворення офсетним способом друку 
та прямого цифрового кольорового друку на різних типах паперу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55362  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Ігор Владиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Пособие по созданию и развитию собственного бизнеса"Basic 
Business Formula" ("Пособие по созданию и развитию собственного 
бизнеса"BBF")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для починаючих підприємців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55363  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Ігор Владиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Посібник по створенню та розвитку власного бізнесу "Basic 
Business Formula" ("Посібник по створенню та розвитку власного 
бізнесу "BBF")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для починаючих підприємців, метою якого є 
попередження помилок на старті або зведення їх до мінімуму. Розробка 
твору заснована на досвіді різних підприємців і є інформаційною 
інструкцією для бізнес-дій. У творі наведені прикдади і ризикові 
ситуації, а також посилання на інформацію для більш розширеного 
пошуку відповідей на запитання підприємців.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55364  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Dense packing of 3D objects"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У програмі реалізовано математичну модель та метод пошуку 
оптимального щільного пакування тривимірних об'єктів у кубоїди 
мінімальної висоти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55365  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 
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  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом "Авторские песни CD 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55366  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родькін Дмитро Йосипович, Коренькова Тетяна Валеріївна, Кравець 
Олексій Михайлович, Красільнікова Дар'я 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 "Програмний модуль "Енергоаналізатор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55367  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Ігор Сергійович, Мамчур Дмитро 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 "Програмне забезпечення системи 
автоматизації виготовлення скловолоконних труб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для вирішення проблем і задач процесу намотування скловолоконних 
труб розроблено комп'ютерну програму "Програмне забезпечення 
системи автоматизації виготовлення скловолоконних труб". Функції 
математичних обчислень та безпосередньо керування виконанням 
технологічного процесу покладено на програмований логічний 
контролер VIPA 214 SER.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55368  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конох Ігор Сергійович, Гинькут Ольга Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний комплекс для дослідження 
миттєвих процесів кліматичних показників системи вентиляції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вивчення особливостей керування 
вентиляцією.         
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55369  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніков Вадим Олександрович   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  
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твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "CURRY-
WURST"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55370  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегліна Кіра Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Шаг навстречу себе..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена тому, як відкрити в собі джерело енергії, натхнення і 
життєвих сил, як відкрити в собі ту людину, яку буде легко полюбити.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55371  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Олена Вікторівна, Гамаюнов Володимир Гаврилович, 
Гладченко Таісія Миколаївна, Гребьонкін Сергій Семенович, Гречко 
Тетяна Костянтинівна, Жадан Олександр Володимирович, Костіна 
Лариса Миколаївна, Кретова Аліна Вікторівна, Морозов Євген 
Леонідович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Управління проектами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55372  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусіч Андрій Васильович, Євграшина Анастасія Тимофіївна (Stasy 
MJ)  

 

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 "Поверніть мою мрію"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55373  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власова Наталія Олексіївна, Смольнякова Наталія Миколаївна, 
Михайлова Олена Валентинівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Науково-методичний підхід до оптимізації оборотних активів 
підприємств торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-методичний підхід до оптимізації оборотних активів 
підприємств торгівлі передбачає реалізацію послідовних етапів 
визначення їх оптимальної потреби за критеріями достатності, 
ліквідності та рентабельності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55374  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власова Наталія Олексіївна, Краснокутська Наталія Станіславівна, 
Мілаш Інна 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)  Твір наукового характеру "Методичні рекомендації "Інтегральна 
оцінка рівня реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито зміст і послідовність інтегральної оцінки рівня реалізації 
ресурсного потенціалу підприємств торгівлі з використанням методу 
комплексної рейтингової оцінки, бенчмаркінгового підходу та 
графоаналітичного моделювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55375  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Залеська Оксана 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)  Літературно-письмовий твір "Описание настольной развивающей 
игры "ВОЛШЕБНЫЕ ЛАДОШКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55376  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Роса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55377  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Олексій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кінорозповідь "Кракелюр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55378  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

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 "Надія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55379  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

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 "Колони добра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55380  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

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 "Кардинал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині змальовано подобу річки чорного кольору, навколо якої 
розташовуються простори зеленого, синього, оранжевого, білого 
кольорів, що символізує невизначенність кінцевого результата течії 
негативних подій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55381  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабан Анастасія Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "План-конспект етичної бесіди з учнями 
початкових класів на тему: "Добро та зло"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55382  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шишкова Олена 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 "Морально-етичні аспекти дружби"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55383  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїна Галина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Воспоминания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55384  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорук Аліна Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Дороги, степові дороги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55385  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурякова Анастасія 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)  Вірш "Родней всего нам отчий дом в деревне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55386  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

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 вище"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено простір білого кольору і чорно-білі квадрати, що 
символізують вищу цінність добра.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55387  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Вірний шлях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині змальовано в центральній частині - білий круг, що 
символізує чоловіче начало, білий, жовтий, червоний, синій простири - 
біля круга та зелений, синій - загалом символізують складний початок 
та вірність обраного шляху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55388  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 
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 "Щастя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На картині змальовано в центральній частині чорний круг, що 
символізує жіноче начало, білий, жовтий, червоний, синій простори - 
біля круга, чорний, зелений внизу - загалом символізують складний 
початок і надію на раціоналізм у майбутньому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55389  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 
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 "Надуманість"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На малюнку змальована подібність веселки з білого, зеленого, синього, 
коричневого, чорного, жовтого кольорів, символізуючи послідовний 
ланцюг суджень, що викликав за собою необгрунтований висновок, як 
наслідок надуманість.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55390  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

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 "Перемога за білими"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині змальовано подобу шахівниці, що символізує можливість 
переважання в конкретному проміжку часу, при цьому виключається 
можливість постійної сталості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55391  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

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 "Неоцінене добро"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено простір біло-жовтого кольору в центрі, чорно-
синій, зелено-чорний-розбитий, що символізують ізольованість добра 
всередині людини внаслідок помилкового вибору техніки і тактики в 
житті в цілому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55392  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Ігор Владиславович  
 

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 "Бізнес гра "Basis Business Formula Game" ("Бізнес гра "BBF - 
Game")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений як тест для підприємців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55393  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Ігор Владиславович  
 

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 "Бизнес игра "Basis Business Formula Game" ("Бизнес игра 
"BBF Game")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створенй як тест для підприємців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55394  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наконечний Руслан Борисович (Роман Рассказов)  
 

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 "Сказка о добре, зле, коварстве и о 
маленьких птичках с большим сердцем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка з характерними японськими рисами про пригоди юнаків, які 
шукали ліки для маленької доньки імператора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55395  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Світлана Євгенівна (Світлана Джигун)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Светлая сказка. Драма в 5 частях. 
Книга вторая" ("Светлая сказка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поетичний твір у стилі фентезі, який розповідає про короля, королеву, 
їхні долі і втручання Вищих Сил в долі головних героїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55396  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорогих Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 
академії правових наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Тезаурус EuroVoc: українська версія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для ідентифікації правових баз даних та пошуку 
у них, що є важливим при адаптації законодавства України до 
стандартів країн ЕС.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55397  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Олена Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Колекція кольє для жінок 
"Accentuate jewelry"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прикраси для жінок, що виготовлені в унікальній авторській техніці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55398  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радек Юдл (Radek Judl)  
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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 "Геоінформаційна компонента системи 
моніторингу навколишнього природного середовища з використанням 
даних дистанційного зондування Землі" ("Геоінформаційна 
компонента системи моніторингу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55399  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Денис 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 "ТВ Маркет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації продажу рекламного часу на 
телевізійних каналах і радіостанціях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55400  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Course Compendium for students majoring in Psychology 
"Principles of Strategic management"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Principles of Strategiс management : Course 
Compendium for students majoring in Psychology / M. Sytnytskyi. - K. : 
Publishing printing center "Kyiv University", 2013. - 44 s. 

 

 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс для студентів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55401  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берестенко Ярослав Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музики "Swan"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зібрання авторських треків та сучасних переробок класиків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55402  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевяков Юрій Іванович  
 
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 "Альбом авторських робіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55403  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Русская печь для дома и ресторана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55404  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "SeeMBox-V"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для дистанційного управління та контролю за 
параметрами вузлів, механізмів і систем судна в режимі реального часу 
через мережу Інтернет. Спеціальний протокол стиснення та передачі 
інформації значно знижує вартість експлуатації у порівняннні з 
аналогами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55405  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александров Євген Анатолійович, Шило Дмитро Юрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Веб-сайт "Податкова оцінка 
майна v 1.0.1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний комплекс створено для виконання звітів з оцінки майна з 
метою оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових 
платежів, які справляються відповідно законодавства України. Даний 
веб-сайт передбачає ведення бази даних створених анкет та складання 
безпосередньо звітів з оцінки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55406  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрушанко Тетяна Олексіївна, Іленко Наталія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Схема механізмів 
розвитку патологічних змін у тканинах пародонта ВІЛ-інфікованих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

313 

Анотація   

Дана схема включає вже відомі дані з цього питання та результати 
власних наукових клініко-лаболаторних досліджень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55407  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Валентин Михайлович, Шевченко Григорій 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 "R-COMMANDER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Управління аспектами проектного менеджменту, облік його елементів. 
Аналіз ризиків пов'язаних із створенням продукту, конструкцією 
(DFMEA), технологічним процесом (планом управління) (РFMEA). 
Розрахунок внутрішньої структури, критичного шляху, показників 
RAMS. Ведення реєстрів і графіків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55408  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Анатолій Юхимович, Іовчев Володимир Олександрович, 
Овдій Ольга Михайлівна, Яценко Олена Анатоліївна  

 

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 "Автоматизована система "Онлайновий 
діалоговий конструктор синтаксично правильних програм" ("ОДСП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проектування та генерації програм на основі 
високорівневих специфікацій алгоритмів і грунтується на технології 
Web 2.0.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55409  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батова Віра Олександрівна  
 

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)  Малюнок "Кульбаба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок зображує стилізовану рослину, яка завершується зверху 
напівкуругом, що складається з 5 великих та 8 маленьких кругів, які 
розділяють напівкруг на чотири частини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55410  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подольський Володимир Васильович, Маріонс Олена, Гемселл-
Деніельсон Крістіна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
Національної академії медичних наук України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Анкета визначення постабортної контрацепції у жінок 
фертильного віку в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Містить дані про фактори ризику для репродуктивного здоров’я, 
обрані методи постабортної контрацепції, симптоми та захворювання, 
які характеризують стан загального та репродуктивного здоров’я 
жінок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55411  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка казок "Подорож до чарівного світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли такі казки: "Різдв’яна сніжинка", "Перша подорож 
діда Мороза", "Веселка принцеси Лілеї", "Зоряний кошик", "Один 
чарівний день Софії", "Дружба Івана та Родзинки". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55412  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Микола Олександрович (Nick Alex), Опришко Олександр 
Володимирович (Alex VO)  

 

Повне ім’я 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 "Roller coaster" ("Американские горки")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55413  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Микола Олександрович (Nick Alex), Опришко Олександр 
Володимирович (Alex VO)  

 

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 "I know everything will be allright" ("Я знаю, все будет 
хорошо")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55414  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Memories"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня написана у 2007 році та відноситься до жанру "арт-рок". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55415  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горащенко Володимир 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)  Рок-сюїта "Touch the Mystery"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55416  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інструментальна композиція "My Angel"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція написана в 1999 році, відноситься до жанру "арт-рок".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55417  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Meditations"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55418  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутова Ірина Едуардівна  
 
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)  Лекція "Правові засади охорони та використання атмосферного 
повітря"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В процесі подання матеріалу викладачем наводяться основні 
визначення термінів і понять та їх тлумачення. Коментарі та 
пояснення робляться з посиланням на відповідні статті законодавчих 
актів України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55419  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 
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 з економіки "Методика формування інтегральної 
оцінки рівня стійкості регіонального розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонована методика розрахунку інтегральної оцінки рівня 
стійкості регіонального розвитку, яка дозволяє виміряти, 
діагностувати та прогнозувати економічний і соціальний розвиток 
регіону.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55420  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Модель медико-психологічного супроводу підлітків з 
ожирінням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55421  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцурубова-Шевченко Олена Вікторівна  
 

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)  Лекція "Господарське право в системі права України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Під час лекційного заняття в логічно обґрунтованій послідовності 
розкривається тема: Господарське право в системі права України. 
Коментарі та пояснення робляться з посиланням на відповідні статті 
законів України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55422  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутова Ірина Едуардівна  
 

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)  Лекція "Правове регулювання користування та охорони надр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В процесі подання матеріалу викладачем наводяться основні 
визначення термінів і понять та їх тлумачення. Коментарі та 
пояснення робляться з посиланням на відповідні статті законодавчих 
актів України. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55423  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Громадська організація "Центр співпраці та підтримки міжнародних 
проектів" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55424  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещук Борис Ростиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "Придніпровські фонди" Приватного 
акціонерного товариства "Придніпровська фондова біржа" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Інтернет-Депо" ("Веб-сайт 
"Інтернет-Депо")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55425  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривченко Денис Анатолійович, Танько Дмитро Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система "Med 
Advice" ("Med Advice")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55426  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій Міжнародного заходу "World Movie Championship" 
("WMC")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55427  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ты будешь моим мастером"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55428  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Фонари любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55429  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябенький Володимир Михайлович, Ушкаренко Олександр Олегович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма моніторингу параметрів технологічного 
процесу ("ProcessMonitor")   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма застосовується в лабораторії університету. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55430  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкаренко Олександр Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма розрахунку коефіцієнта несиметрії трифазної 
системи напруг ("PowerQuality")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується в лабораторії університету. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55431  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярош Тимур Олегович, Мудрієвська Ольга Олегівна, Рябенький 
Володимир Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма моніторингу якості електроенергії в 
автономних електростанціях ("Digital Multimeter's Monitoring Tool")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується в лабораторії університету. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55432  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'ятибратов Дмитро Георгійович (Sabina Safarli/Сабина 
Сафарли/Сабіна Сафарлі), Котенко Сабіна Махіровна (Sabina 
Safarli/Сабина Сафарли/Сабіна Сафарлі), Морозов Євген 
Володимирович (Sabina Safarli/Сабина Сафарли/Сабіна Сафарлі)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Милан-Киев"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про кохання на відстані.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55433  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Андрій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Солнце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні: "Афганский синдром", "Без тебя", "Весна", "Мамина молитва", 
"Не свободна", "Нежность", "Отцовский наказ", "Признание, 
Солнце", "Я буду рядом", "Афиша, Dance-полет", "Моя невеста", 
"Солнышко", "Ты у меня в душе".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55434  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пєєва Олена 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)  Збірка малюнків   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55435  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Чорний Вадим Михайлович, 
Чорний Михайло Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реалізація функцій класифікації символів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55436  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буліна Юлія Юхимівна (Ющенко Юлія Юхимівна)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезії "Кобзар моєї епохи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник присвячується 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55437  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рохварг Сергій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні 
інформаційні технології" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "NOS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для надання можливості запису даних на 
електронний носій інформації, захисту їх від несанкціонованого 
доступу та внесення будь-яких змін, а також надання можливості 
подальшого зчитування записаних даних за допомогою спеціального 
зчитувального пристрою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55438  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир Володимирович, 
Полукарова Світлана Геннадіївна, Кириченко Олександр 
Анатолійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдина автоматизована система обліку 
баштових кранів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До складу ЄАС входять дві підсистеми: підсистема формування бази 
даних, призначена для формування реєстру башкових кранів та 
передачі їх до бази даних ЄАС, формування та документування звітів; 
підсистема аналізу, призначена для проведення аналізу стану баштових 
кранів, на основі даних, що отримуються з баз даних ЄАС; керівництво 
користувача.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55439  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смілянська Валерія 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)  Книжка "Кониський О.Я Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його 
життя"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга є першою грунтовною біографією Т.Шевченка (перше видання 
вийшло 1898 р) . Критичне осмислення витоків біографії Кобзаря, 
популярна белетризована форма викладу привернули увагу сучасників 
Кониського і, безперечно, зацікавлять читачів сьогодні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55440  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Лучше забудь меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55441  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Марія Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Любовь рисует миражи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55442  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Метод визначення напрямку 
появи джерел відхилення показників якості електронної енергії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Застосування зазначеного методу досягається шляхом встановлення 
реєстраторів якості елекронної енергії в різних точках електронної 
мережі, зняття відповідних кривих напруг та проведення їх вейвлет-
перетворення. Контрль та аналіз зміни в часі вейвлет-коефіцієтів 
першого рівня розкладу кривих напруг в різних точках електромережі 
дозволяє визначити напрям появи джерел відхилення показників 
якості електричної енергії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55443  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Алгоритм проведення 
контролю та аналізу якості електричної енергії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений алгоритм проведення контролю та аналізу якості 
електричної енергії дозволяє фіксувати відхилення показників якості 
електричної енергії понад допустимі значення, визначити винуватця їх 
погіршення, його фактичний вклад, а також розраховувати обсяг 
спожитої електроенергії, параметри якості якої виходять за межі 
показників, визначених у догворах на постачання електроенергії, що 
дозволить застосувати економічні санкції до порушників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55444  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнеушев Валерій Олексійович  
 

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 короткометражного художнього фільму "Косий кут"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55445  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Олександр Сисойович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тактика производства обыска"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55446  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Цикл наукових розробок №1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55447  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Свобода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55448  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чекунов Вячеслав Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СИСТЕМ ГРУП 
УКРАЇНА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технологія "Оптимум" - це платформа системи управління 
дистрибуцією, яка включає в себе наступні модулі: "Збір замовлень", 
"Мерчайдайзинг", "Мобільний моніторинг та сервіси", "ГІС 
моніторинг", "ГІС маршрутизація", "ГІС доставка", 
"Інвентаризація", OLAP та інші, що дозволяє суттєво знизити витрати 
на управління дистрибуцією підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55449  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма управління терміналом збору 
даних для системи моніторингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для терміналу, який опитує лічильник теплової 
енергії типу СВТУ-10 та різноманітні датчики і передає дані на WEB 
сервер про протоколу НТТР та/або HTTPS використовуючи технологію 
GSM GPRS для доступу до мережі Інтернет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55450  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нежинський Дмитро Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Вселенная любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55451  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саєнко Наталія Віталіївна, Понікаровська Світлана Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "English for Metrology Students" ("Англійська 
мова для студентів-метрологів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Саєнко Н.В., Понікаровська С.В. English for Metrology 
Students: Навчальний посібник. – Харків: ХНАДУ, 2012. - 190с. 

 

Анотація   

Викладено матеріал в обсязі тематики, зумовленої професійними 
потребами студентів-бакалаврів, що навчаються за напрямом 
"Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" з метою 
формування навичок професійного спілкування англійською мовою 
майбутніх фахівців у галузі їх спеціалізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55452  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Защепкіна Наталія Миколаївна, Защепкіна Ксенія Олександрівна , 
Ілляшенко Алла Геннадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Tread tension"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку натягу основних і утокових 
ниток в тканинах різного сировинного складу і будови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55453  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Защепкіна Наталія Миколаївна, Защепкіна Ксенія 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 "Entropy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для визначення ентропії для причинно-
наслідкового метода прогнозування властивостей матеріалів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55454  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій Володимирович, 
Данильян Олег Геннадійович, Максимов Сергій Іванович, 
Трофименко Володимир Анатолійович, Жданенко Світлана Борисівна, 
Сатохіна Наталія Іванівна, Мелякова Юлія Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний юридичний університет 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 
"Філософія права" ("НЕІК "Філософія права")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

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

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55455  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій Володимирович, 
Данильян Олег Геннадійович, Дзьобань Олександр Петрович, 
Калиновський Юрій Юрійович, Мануйлов Євген Миколайович, 
Коваленко Інна Ігорівна, Кальницький Едуард Анатолійович, Серков 
Олександр Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний юридичний університет 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 
"Філософія" ("НЕІК "Філософія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

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

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55456  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баралевич Анатолій 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)  Збірник віршів "Отражение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів: "Степ України", "Поету-кобзарю Миколі Буднику", 
"Дружеский шарж на Рубайн Омара Хаяма", "Писателю Александру 
Поличковському", "Побажання Олександру Пелічковському", 
"Откровение", "Зарисовка с натури", "Лето", "Барахолка", 
"Стремление",  
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"Ирония судьби", "Побочный результат", "Азоаское море в зимнюю 
пору", "Крылья", "Феерверки" і ін..  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55457  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полічковський Олександр Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Взгляд в прошлое - 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Деньги", "Згадуючи минуле", "На роздоріжжі епох", "Реальність", 
"Так буває", "Чесним людям",  Проза: Золотой Курган Павел 
Семёнович и Елизавета Филипповна Масные, Рыбалка по одесски 
предисловие к книге "Отражение".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55458  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кругляк Мирослава 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  "Стаття "Проблема ціннісної 
навантаженості наукового знання і об'єктивності вченого"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55459  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганкова Тетяна Михайлівна, Солодковська Ганна Володимирівна, 
Олефір Анна Олександрівна, Солодковський Юрій Мечиславович, 
Євдоченко Олена Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Міжпредметний комплексний тренінг 
"Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних 
переговорів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55460  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітенко Валентина Миколаївна (ВЕРЕНЕЯ), Нестеренко Павло 
Олександрович (ЛЮБОМИР БОГОЯВЛЕНСКИЙ)  

 

Повне ім’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 "Нумерологическое исследование жизненных путей 
политических лидеров Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55461  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сичов Євгеній 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)  Оповідання "ДВА ІВАНА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дане оповідання це розповідь про вічні цінності такі як, боротьба за 
свободу та дружба.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55462  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренчук Володимир 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, музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "До Корку!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55463  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

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, креслення, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Силовая доска 
Подгурского"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55464  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "World Song"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня із закликом зупинити війну.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55465  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авксентьєва Олена Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Neurolinguistica Aprender Fonetica del Espanol 
cantando las canciones / Нейролінгвістика. Фонетичний курс іспанської 
мови, розроблений на базі популярних іспанських пісень  і 
скоромовок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55466  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мігенько Людмила 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 
"Кардиология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55467  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Тетяна 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Медсестринская практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55468  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярема Наталія 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 
"Медсестринська практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55469  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Тетяна 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, картографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Nursing 
Practice"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55470  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорномидз Ірина Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Загальний 
догляд за хворими"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55471  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Тетяна 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "General Care 
of Patients"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55472  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Ірина Миколаївна  
 
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 "Частицы счастья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55473  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 
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 "ІКОНИ. ДИТЯЧІ МАЛЮНКИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55474  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "Пасхальні серветки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55475  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "Рушники бісерні малі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55476  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "Панелі-доріжки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55477  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

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 "Холсти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55478  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

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 мистецтвіа "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "Картини реалі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55479  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Євген Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова мережа" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UFN Processing assistant"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для реалізації основних функцій операційного департаменту компанії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55480  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мойсеєнко Дмитро Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова мережа" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Electronic Money Transfer" ("EMT")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серверний додаток, що забезпечує специфічні транзакції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55481  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр 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 "Национальный ТВ проект "Народный контроль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55482  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Євген Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт Солюшнс Україна" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Інформаційна система "СтарЛІС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55483  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2014  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  
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(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-прикладного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація, фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Управление 
рисками в компаниях и банках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55484  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Евристичні прийоми навчання майбутніх інженерів 
харчової галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлено систему адаптованих та конкретизованих еврестичних 
прийомів розробки та удосконалення харчових продуктів, технологій 
та обладнання, яка є одним зі складників змісту професійної підготовки 
майбутніх інженерів харчової галузі до творчої діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55485  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Система змісту професійної підготовки майбутніх 
інженерів харчової галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлено трьохвимірну модель змісту, що дозволяє удосконалити 
об’єкт-прототип, розробити та одержати нові об’єкти в харчовій галузі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55486  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод творчого навчання майбутніх інженерів 
харчової галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод враховує структуру творчої діяльності, відображає 
детерміновано-імовірнісний характер прцесу розв'язання творчих 
задач і т.д..  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55487  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сазонов Дмитро Юрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОТКОМ БіЕй" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Корпоративный портал компании 
"ДОТКОМ: Портал" (Dotcom Portal)" ("Dotcom Portal")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55488  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шалига Валерій Леонтійович  
 
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)  Літературний переклад п'єси  Л. Філатова "Невгамовний баламут"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55489  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казібекова Вікторія 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)  Посібник "Психологічне консультування сім'ї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник містить концепції, що описують сучасну сім'ю, 
спираючись на новий підхід до психологічних досліджень сім'ї, у центрі 
уваги якого стоїть взаємодія між людьми, динаміка сімейних ситуацій, 
а не окремі особистості.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55490  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казібекова Вікторія 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)  Посібник "Психологічна діагностика сім'ї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка належить до сімейної психології, і надає можливість 
студентам отримати та розширити їх знання в області сімейної 
психодіагностики і вибрати ті методи роботи, що допоможуть їм більш 
ефективно справлятися з діагностичними завданнями, які стоятимуть 
перед ними під час навчання майбутньої професійної діяльності.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55491  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимиров Костянтин Миколайович, Морозов Роман 
Володимирович, Морозова Ольга Григорівна, Владимирова Людмила 
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)  Навчальний посібник "Історія економіки та економічної думки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Владимиров К.М., Морозов Р.В., Морозова О.Г., 
Владимирова Л.В. Історія економіки та економічної думки: 
(навчальний посібник) / К.М. Владимиров, Р.В. Морозов, О.Г. 
Морозова, Л.В. Владимирова. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 406 с. 

 

Анотація   

Посібник для вищих навчальних закладів економічного профілю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55492  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

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 обчислення 
ефективності банковських операцій з цінними паперами з 
використанням нестандартних інтервальних арифметичних операцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання розрахунків з використанням 
нестандартних інтервальних арифметичних операцій по визначенню 
ефектиивності конверсійних операцій банків і оперцій з цінними 
паперами: векселями, облігаціями і акціями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55493  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжна Олеся Дмитрівна, Волинець 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 "Українська мова для іноземців. Початковий 
етап навчання (Граматика)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55494  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безпала Катерина Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тестові завдання. Право власності та 
інші речові права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тестові завдання охоплюють тему. Право власності та інші речові 
права. З проблематики сформовано 50 питань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55495  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуптар Наталія Йосипівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизований приймаючий комплекс для 
збирання відпрацьованих побутових джерел живлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поховання та спалювання електронних відходів разом з твердими 
побутовими відходами дуже небезпечно для навколишнього 
середовища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55496  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Олександр Сисойович, Галиця Ігор Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Наукова розробка "Технологія активізації 
креативного потенціалу школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55497  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

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)  Літературний письмовий твір  "Как Петя Пяточкин слоников считал"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55498  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

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)  Літературний письмовий твір "Як Петрик П'яточкін слоників 
рахував"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55499  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцюк Павло 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 "Адвокатський стандарт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55500  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Датченко Юлія Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музично-поетична збірка "Комаха-барабаха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається із віршів "Комаха-барабаха" 
та пісень "Комаха-барабаха", "Мальви цвіт", "Мама-веселка". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55501  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Датченко Юлія Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Писанкова Казка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55502  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Паламаренко Любов 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 "Інформаційна підтримка на круізному 
лайнері"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55503  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Олександр Сергійович, Гензерський Юрій Валерійович, 
Медведенко Дмитро Вячеславович, Барабаш Марія Сергіївна, Буфіус 
Ольга Ігоревна, Батрак Лариса Григорівна, Маснуха Олександр 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІРА САПР" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс ЛІРА САПР 2014" 
("ПК "ЛІРА САПР 2014")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс надає можливість проводити розрахунки об'єктів з 
урахуванням фізичної, геометричної, фізико-геометричної та 
конструктивної нелінійності, моделювати процес зведення споруди з 
урахуванням монтажу-демонтажу елементів з відстеженням змін 
фізичних властивостей матеріалів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55504  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Віталій Вадимович, Шут Олександр Олександрович, 
Палієнко Олег Ігоревич, Барабаш Марія Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФОС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "САПФІР-2014" ("САПФІР")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для архітектурного проектування 
багатоповерхових і громадських будівель, споруд довільного 
призначення. Надано інструменти для здійснення розрахунків об'ємів і 
площ елементів, отримання специфікацій і відомостей елементів і 
матеріалів, виготовлення проектної документації відповідно до вимог 
СПДС на стадіях від проектної пропозиції до робочої документації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55505  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Галиця Олександр Сисойович  
 

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 "Научно-исследовательская разработка "BYRY И 
BYRYUN"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55506  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Галиця Олександр Сисойович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Научно-исследовательская разработка "CYB и 
CYBUN"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55507  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Галиця Олександр Сисойович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Научно-исследовательская разработка "CYB2 И 
CYBUN2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55508  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молинь Валентина Дмитрівна, Андрейканіч Андрій Іванович, Яремин 
Ігор 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)  Книга "Vasyl and Mykola Devdyuk / Василь і Микола Девдюки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга знайомить з творчістю відомих гуцульських різьбярів - батька і 
сина Девдюків зі Старого Косова, присвячена ювілейним датам митців 
- 140-й річниці Василя Григоровича (1873-1951) та 110-й річниці 
Миколи Васильовича (1904-1991). Видання є спробою віднайти, 
упорядкувати й систематизувати фактологічний матеріаліз музейних 
фондів та родинних архівів, відобразити на рівні документальних 
даних широкий спектр життєвих моментів, зокрема, творчої 
активності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55509  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  POWER OUTSIDE IN A BILLIONE (псевдонім), POWER OUTSIDE IN 
A BILLIONE (псевдонім)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій міжнародного заходу 
"POWER OUTSIDE IN A BILLIONE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55510  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій 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 "Heat Balance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку теплозатрат, огороджувальних 
конструкцій і підбору опалювальних приладів. Розрахункові методики 
були використані з вітчизняних СНИП та ГОСТ. У програмі 
реалізовано зв'язок з програмою AutoCAD.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55511  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій Олександрович  
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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 "Shprotification"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичного створення специфікації до 
проектів з вентиляції (Повітропроводи) і гідравліки (Тепло-/ 
Холодоснабжение-/Специальные системы) відповідно до вимог ГОСТ. 
В якості вихідних даних використовуються дані отримані з прогами 
MagiCAD.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55512  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнеушев Валерій Олексійович, Уницький Олександр Вікторович, 
Гавриленко Сергій Дмитрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний художній фільм "Косий кут"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55513  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забелін Артем 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 "Сила Мысли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55514  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забелін Артем Юрійович  
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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 "Зачем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55515  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забелін Артем 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 "Вечное сияние"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55516  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Ігор Ростиславович, Кириченко Олег Вікторович, 
Дараган Валерій 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)  Учбовий посібник "Правовые основы проведения оперативно-
розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) 
действий (структурно-логические схемы)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55517  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршун Марія Василівна  
 
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 "Пазли життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Створені у формі геометричної абстракції, "Пазли життя" поєднують 
чіткі геометричні форми із яскравим забарвленням, відтворюючи 
таким чином всю визначеність, та в той же час непередбачуваність, 
людського буття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55518  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Етно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Малюнок являє собою ансамбль кольорів, що у поєднанні викликають 
асоціації з екзотичними країнами та надихають красою природного 
різнобарв'я.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55519  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Риби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Виконаний у авторській техніці цей фантазійний малюнок приваблює 
увагу ретельно підібраними яскравими кольорами, які контрастуючи 
між собою, створюють ефект об'ємності зображення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55520  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климчук Світлана Іванівна  
 

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)  Твір ужиткового мистецтва "Багатофункціональне модульне 
приставне ліжко-трансформер "Multi-bed" ("Multi-bed")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55521  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенников Юрій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Обзор производственного рынка наружной рекламы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукове дослідження економічного стану зовнішньої реклами в 
Україні за 2011 рік.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55522  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенников Юрій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Публіцистичний твір "Испанский колорит наружной рекламы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Огляд технологій, які використовуються при виробництві зовнішньої 
реклами в Барселоні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55523  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенников Юрій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Публіцистичний твір "Дэн Саватский бросает вызов коллегам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідь про відомого сучасного митця Канади Дена Саватського.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55524  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенников Юрій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сколько можно было заработать на 
широкоформатной печати в Украине за прошедший год"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукове дослідження екомічного стану друку в Україні за 2011 рік.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55525  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенников Юрій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Курс на ассортимент, продуктивность, 
экологичность"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Недавні розробки в області широформатного друку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55526  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гришай Марина Сергіївна, Заїка Максим Володимирович, Шабалін 
Олександр Олександрович   

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

355 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний фільм "Позвонки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поетичний кіноальманах, в основу якого покладено вірші сучасних 
українських авторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55527  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зуєнко Леонід 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 творів "Память на века"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші: "Память на века", "Обед по русски", "Зайчик-попригайчик".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55528  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гришай Марина Сергіївна, Заїка Максим Володимирович, Щиголь 
Олександр Павлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний фільм "Путешествие к железным птицам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Коротка історія про довгу дружбу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55529  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенников Юрій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Публіцистичний твір "Ключ к успеху"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідь про відомого сучасного митця Канади Дена Саватського.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55530  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Тревожит душу грусть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55531  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2014  
 
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)  Комп’ютерна програма "Автоматизована система управління 
житлово-комунальним господарством" ("АСУП ЖКГ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма включає модуль "Білінг"- розрахунок плати за всі житлово-
комунальні послуги, модуль "Технічний паспорт жилого та нежилого 
фонду"- технічні характеристики, модуль "Паспортний стіл"- 
реєстрація та заняття з реєстрації мешканців, формування довідок, 
"Диспетчерська служба",  "Економіст".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55532  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Наталія Геннадіївна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

357 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш-казка "The key in the heart"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка про маленького хлопчика, що шукає своєї долі та щастя. 
Пригоди та подорожі по казковому світу допомогають йому знайти себе 
та зрозуміти своє серце.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55533  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солонін Іван Володимирович, Южица Сергій Анатолійович, Ківало 
Олександр Петрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "MadNotBad"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55534  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Едванс Дивелопмент 
Консалтинг" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Business Beyond Borders, Бізнес Без Кордонів, Бизнес 
Без Границ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір, що заявляється, являє собою збірку статей які виконані 
англійською, українською та російською мовами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55535  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалов Костянтин Георгійович, Саломатін Сергій Миколаєвич  
 

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 "Аня, Волга, рок-н-ролл"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дівчина Аня проживає в приморському місті, читає книжки і мріє 
зустріти кохання. Це вдається їй лише після пригод, і допоможе їй 
водій раритетної "Волги".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55536  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Евгений Овчинников-Лукянчук (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "БИБЛИЯ 21 века Или Что Управляет ВСЕЛЕННОЙ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга про секрети казкового багатства, вічної закоханості і 
безкінечного успіху! У ній описується один із найважливіших задумів, 
сутність Всесвіту і людини, що є частиною цієї сутності. Шлях 
порятунку не тільки людства, а й самого Всесвіту: загибель не тільки 
старих ідей, а і старих рівнянь, теорем, законів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55537  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Красный закат или откровения советского спекулянта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55538  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Навчання дітей старшого дошкільного віку 
англомовного спілкування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику формулюються основні показники психічного розвитку 
дітей 5-6 років, дидактичні засади навчання дошкільників 
англомовного спілкування, запропоновано систему вправ, методичні 
рекомендації щодо їх виконання в умовах дошкільного навчального 
закладу, пропонується програма і плани-креслення занять з навчання 
дошкільників англомовного спілкування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55539  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Микола 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)  Навчальний посібник "Крилаті вислови в сучасній англійській мові. 
Popular expressions in Modern English"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику наведено 130 найуживаніших крилатих 
висловів у сучасній англійській мові. Кожна словникова стаття 
охоплює відомості про походження вислову, приклад його 
функціонування в художніх та публіцистичних творах, наведено 
чимало ілюстрацій з газетних та журнальних статей, подано 
тлумачення деяких лексичних одиниць. Посібник пропонує також 
систему вправ на закріплення вживання слів в англійській мові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55540  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревак Ірина 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретичні основи дослідження інтелектуального 
потенціалу в системі економічної безпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджено етимологію понять "інтелект", "потенціал", 
"інтелектуальний потенціал", розглянуто наукові підходи до 
тлумачення сутності інтелектуального потенціалу. Охарактеризовано 
найважливіші функції інтелектуального потенціалу. Розглянуто 
теоретичні основи побудови системи економічної безпеки, 
обґрунтовано місце інтелектуального потенціалу у системі економічної 
безпеки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55541  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Вадим 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 трек "Night Beat"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55542  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ашанін Володимир Семенович, Басенко Олена Вікторівна, Горбатенко 
Юлія Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методичний посібник з 
біомеханіки (лабораторний практикум)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний посібник призначений для вивчення дисципліни "Біомеханіка", 
який дає змогу ознайомити студентів з біомеханічними основами 
фізичних вправ, особливо з основами спортивної техніки, а також 
озброїти студентів знаннями, необхідними для правильного 
використання фізичних вправ як засобів фізичного виховання.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55543  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поджарський Михайло Абрамович  
 

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 "Персик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця історія про небезпечні пригоди веселих аферистів. Головні герої: 
задумливий студент Олексій, дотепний Григорій та його друг бульдог 
Персик, чарівна Віолетта та її кішка Глаша, винахідливий Мотя. Їм 
протистоять безжальний міліціонер Полянський та його помічник 
Жорик. Друзі-аферисти влаштовуючи різні хитромудрі каверзи, 
потрапляють у складну ситуацію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55544  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виставна Олена Володимирівна, Лактіонов Віктор Іванович, Москова 
Людмила Миколаївна, Самусєва Ніна Миколаївна, Шапар Світлана 
Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Відкрите Акціонерне Товариство "Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Південно-Українська АЕС. Блок 2 Заміна запобіжних 
клапанів парогенераторів системи захисту ІІ контуру від перевищення 
тиску"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення, що стосуються заміни восьми існуючих запобіжних 
клапанів на 4-х парогенераторах на запобіжні клапани прямої дії фірми 
"Bopp & Reuther" типу SIZ 2507 з одностороннім підведенням 
середовища із системою примусового відкриття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55545  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синельцев Юрій Павлович (Видавнича група "Ромашка")  
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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 "Притча. Анжелика. Возвращение Графа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це розповідь про неймовірні та захоплюючі пригоди графа де Ліфанта, 
власника замка у французькому місті Тулуза.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55546  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісс Інга Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я скажу тебе да"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55547  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пендищук Юрій Іванович (Красін)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Нотна збірка "Класична гітара" випуск третій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Кубинський танок", "Close every door", 
"Малюнок", "Libertango", "Hoteh California".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55548  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з проведення тренінгів для отримання 
"Посвідчення мисливця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга буде з інтересом сприйматися мисливцями, мандрівниками і 
всіма, хто хоче стати мисливцем або покращити свої знання з 
мисливської справи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55549  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 
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 "Вуду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Жанр твору-естрадна пісня. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55550  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 
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 "Служебный роман"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Жанр твору-естрадна пісня.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55551  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ашанін Володимир Семенович, Сенченко Костянтин Євгенович, 
Хохлова Олександра Геннадіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "СГ-3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прилад СГ-3 призначений для відстеження динаміки підготовленості 
та відновлення спортсмена в процесі тренування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55552  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Поема "Воскресение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55553  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка "Збірка віршів про Україну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки включені вірші про Україну, про природу України, про 
кохання та патріотичні, ліричні і філософські вірші.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55554  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боброва Антоніна Олександрівна, Боброва Наталія Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Сюрприз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На шляху героїні зустрічаються і літні похитливі покидьки, і світлі 
люди з чистою душею. Чи може коханий Грети, на вигляд мажор, 
здійснити подвиг? Виявляється, може. Стати успішним керівником 
фірми після дитинства в дитбудинку - це вже подвиг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55555  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щелканов Сергій Олександрович, Мороз Микола Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Відокремлений підрозділ "Науково-дослідний інститут "Іскра" 
Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Моделирования модели гамма-телескопа 
"Telescope 4.3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання процесу реєстрації гама-
випромінення приладом, на основі кодуючої апертури та позиційно-
чутливого детектору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55556  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Георгійович, Щелканов Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Відокремлений підрозділ "Науково-дослідний інститут "Іскра" 
Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля" 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Управление приводом маски гамма-
монитора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розташована у мікроконтролері РІС16F876A, який виробляє 
сигнал для зміни положення кодуючої маски гама-монітору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55557  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Відокремлений підрозділ "Науково-дослідний інститут "Іскра" 
Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Управление термостатом ПЧД гамма-
монитора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розташована у мікроконтролері РІС16F876A, який виробляє 
сигнал для вмикання та вимикання нагрівача термостата позиційно-
чутливого детектора гама-монітора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55558  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація нориць прямої кишки та лікувальний 
алгоритм у пацієнтів на виразковий коліт та хворобу Крона"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Класифікація дозволить створити чіткий алгоритм діагностики та 
лікування нориць прямої кишки на ґрунті загальних захворювань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55559  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Bohemia"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55560  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Дмитрович, Тимченко Олександр Юрійович, Зуєв 
Володимир Володимирович, Стеценко Анатолій Якович, Пальков-
Свирщевский В.А. (псевдонім)  

 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярне видання "УТКИН Звёзды Генерального 
конструктора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: УТКИН.Звёзды Генерального конструктора / Под 
общ.редакцией А.В. Дегтярева. - Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2013. - 
672 с. 

 
Анотація   

Книга про Володимира Федоровича Уткина, одного з найяскравіших 
особистостей в історії розвитку ракетної техніки 70-90 рр. ХХ сторіччя. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55561  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Дмитрович, Пальков Віктор Олександрович, 
Тимченко Олександр Юрійович, Стеценко Анатолій Якович  

 
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  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярне видання "Шестьдесят лет в ракетостроении и 
космонавтике"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шестьдесят лет в ракетостроении и космонавтике / 
Под общей редакцией А.В. Дегтярева. - Днепропетровськ: АРТ-ПРЕСС, 
2014.- 540 с.+ вкл. 

Анотація   

Книга про досягнення за 60 років діяльності в ракетобудуванні та 
космонавтиці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55562  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валерій Володимирович, Шаповалов Валентин 
Валерійович, Галацан Олександр Вікторович, Шаповалова Вікторія 
Олексіївна, Казяйчева Аліна Олександрівна, Агапов Дмитро 
Олександрович, Абросимов Олександр Сергійович, Капєльнікова Єва 
Веніамінівна, Рязанцева Наталія Миколаївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Науково-методичні рекомендації до аудиторної та 
самостійної роботи з питань інтернатури за спеціальністю "Загальна 
фармація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Серія "Медичне та фармацевтичне право". Науково-
методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи з питань 
інтернатури за спеціальністю "Загальна фармація" /  Шаповалов В.В., 
Шаповалов В.В.(мол), Галацан О.В., Шаповалова В.О., Казяйчева А.О., 
Агапов Д.О., Абросимов О.С., Капєльнікова Є.В., Рязанцева Н.М.-Х.: 
Мадрид, 2014. - 2 видання. - 418 с. 

 

Анотація   

Видання містить актуальні конспектні ленції, семінарських та 
практичних занять з організації, управління та економіки фармації, 
фармацевтичної технології ліків, клінічної фармації, фармацевтичного 
аналізу лікарських засобів, фармакогнозії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55563  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скорупський Роман Сергійович, Шевченко Іван 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 "Адепт антивірус"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт антивірусного захисту призначений для захисту 
інформаційних ресурсів ЕОМ від шкідливого та потенційно 
небезпечного програмного забезпечення. Використання ППАЗ в 
інформаційно-телекомунікаційних системах дозволяє забезпечити 
захист інформації, що обробляється та зберігається на ЕОМ, що 
входить до складу цих систем, від загроз порушення цілісності та 
доступності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55564  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмегельський Юрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів до пісень "Про кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка присвячується коханим жінкам. Вірші написані на готові 
музичні твори різних авторів. Тематика - лірично-романтична. Також 
в збірку увійшли вірші весільної тематики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55565  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Програма АКР/ГМ ЩТЗ (Щільність торгівельних 
зв’язків)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це системний аналітичний засіб для дослідження формування ринків, 
ефективності їх функціонування у динаміці та відповідно до 
просторового розташування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55566  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гатальська Надія Вікторівна, Крачковська Мар’яна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Проект "CAMPUS THEMATIC LANDSCAPING"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основою проекту є створення тематичних квіткових композицій на 
партерах центральної алеї.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55567  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Ти моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55568  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканович Мечислав Геннадійович  
 

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-технічний твір "Теореми про диференційний зв’язок між 
обертальним моментом, поздовжньою силою та інтенсивністю 
розподіленого навантаження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Математично доведено три нові теореми, що відносяться до технічних 
наук, а саме до опору матеріалів, розрахунку будівельних конструкцій. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55569  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдела Вікторія Богданівна, Горішна Іванна Любомирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Детские 
инфекционные болезни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали розкривають етіологію, епідеміологію, патогенез, клініку, 
діагностику та лікування захворювань, які найчастіше виникають у 
дитячому віці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55570  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдела Вікторія Богданівна, Горішна Іванна Любомирівна  
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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 "Children 
infection diseases"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали розкривають етіологію, епідеміологію, патогенез, клініку, 
діагностику та лікування захворювань, які найчастіше виникають у 
дитячому віці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55571  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волянська Любов Августинівна  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Дитячі 
інфекційні хвороби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали розкривають етіологію, епідеміологію, патогенез, клініку, 
діагностику та лікування захворювань, які найчастіше виникають у 
дитячому віці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55572  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твердохліб Наталя 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  Літературний письмовий твір, усний твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Nursing in 
dentistry"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Матеріали передбачають вивчення студентами методів візуального, 
пальпаторного, інструментального обстеження.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55573  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдела Вікторія Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Медична 
генетика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали розкривають структуру, етіологію та патогенез спадкових 
та вроджених захворювань, їх критерії діагностики та принципи 
лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55574  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдела Вікторія Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Medical 
genetics"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали розкривають структуру, етіологію та патогенез спадкових 
та вроджених захворювань, їх критерії діагностики та принципи 
лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55575  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутор Наталія Степанівна  
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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, складений твір, усний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Медсестринство в стоматології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали передбачають вивчення студентами методів візуального, 
пальпаторного, інструментального обстеження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55576  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір "Волшебная сила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка про маленького гобліна Орфика, який був настільки маленьким, 
що усі вважали його слабаком, і часто кривдили.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55577  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Тетяна 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Общий уход 
за больными"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали передбачають вивчення основних принципів медичної 
етики і деонтології, функціональних обов'язків молодшого медичного 
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персоналу в забезпеченні догляду за хворими в дитячих поліклініках та 
відділеннях стаціонару.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55578  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Миргородський Сергій 
Миколайович, Чопенко Юрій Григорович, Кобець Олена 
Володимирівна  

 
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 "Реконструкція адміністративного будинку під 
готель на Парковій дорозі у Печерському районі м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проект реконструкції адміністративної будівлі знаходиться в 
центральній частині парку Аскольдова могила. Основною ідеєю в 
проектуванні виступило ототожнення готелю із дзеркалом. Фасадні та 
об'ємно-архітектурні рішення підпорядковувалися під цю ідею, в них 
буде віддзеркалюватися навколишнє середовище.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55579  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Миргородський Сергій 
Миколайович, Падалка Єгор Андрійович, Гладкевич Павло 
Володимирович, Чопенко Юрій Григорович, Христич Ганна Іванівна  

 

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 "Будівництво фізкультурно-оздоровчого центру на 
Петровській алеї із закладом громадського харчування (рестораном) на 
Петровській алеї (поблизу Зеленого театру) у Печерському районі м. 
Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект реконструкції адміністративної будівлі знаходиться в 
центральній частині парку Аскольдова могила. Він проектується як 
невід'ємна частина ансамблю пішохідної інфраструктури центральної 
частини міста. Основною ідеєю в проектуванні виступило ототожнення 
фізкультурно-оздоровчого комплексу із бурштином. Фасадні та 
об'ємно-архітектурні рішення підпорядковувалися цій ідеї.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55580  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Росинська Марія Олександрівна, Клименко Михайло Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Надо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55581  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленський Руслан Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ ІНЕТ ГРУП" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва з списком та описом 
персонажів комп'ютерної гри "WE ARE THE DWARVES!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка являє собою перелік зображень персонажів комп'ютерної гри 
"WE ARE THE DWARVES!", власні назви персонажів та короткий 
опис ролі кожного персонажу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55582  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кім Єлизавета Юріївна  
 
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 "Revelation"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55583  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапіро Володимир Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник з івриту "Иврит 6 Upper Intermediate Hebrew"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55584  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дріз Олександр Якович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Цикл документальних фільмів "Визволення України - 70 років 
потому"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55585  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко Олексій Віталійович, Миколаєнко Антон Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система автоматизації банківських операцій 
Andromeda"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Систему створено з метою підвищення якості окремих процесів 
банківської системи, зменшення витрат грошей та часу, забезпечення 
операційним та кредитним ризикам. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55586  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Олександр Вікторович, Ільницька Світлана Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення інтегрованої 
інерціально-супутникової навігаційної системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для отримання навігаційного 
рішення (параметрів, орієнтації, швидкості та координат) за сигналами 
приймача глобальної навігаційної супутникової системи та 
безплатформної інерціальної навігаційної системи, яка включає в себе 
тривісний акселератор, тривісний датчик кутової швидкості, тривісний 
магнітометр та датчик барометричного тиску, а також видачі даних 
через порт RS232.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55587  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмельова Тетяна Федорівна, Якуніна Ірина Леонідівна, Мойсеєнко 
Владислав Юрійович, Гринчук Максим 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 "Мережевий аналіз особливого випадку в 
польоті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма застосовується в навчальному процесі для 
оцінювання навичок будови мережевих графіків на практичних 
заняттях з навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень" 
та в системі підтримки прийняття рішень авіадиспетчера для 
моделювання прийняття рішень у разі виникнення особливого випадку 
в польоті і визначення та оптимізації критичного часу, необхідного для 
парирування особливого випадку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55588  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Сергій Володимирович, Коцюр Анатолій Борисович, 
Журавель Наталія Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WEB-сайт дисципліни "Комп'ютерна 
схемотехніка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою спеціалізований текст, що 
написаний на мовах htmt та php для забезпечення роботи сайту 
дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка". Програма призначена для 
розміщення офіційної та оперативної інформації, що стосується даної 
дисципліни, новин, посилань на літературні джерела, персональні 
сторінки викладачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55589  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надточій Василь 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 "Асинхронна передача даних в симплексному 
режимі для моделі локальної мережі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Асинхронна передача даних моделі локальної мережі може 
використовуватися як механізм опитування стану портів так і сигнали 
переривання. З точки зору передачі даних програма реалізує 
односторонню, двоточкову передачу даних з кадром даних, що є 
обмеженням одним байтом. Комп'ютери моделі локальної мережі 
мають мати асинхронні послідовні порти, що підтримують стандарт 
RS-232С.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55590  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Олена Петрівна, Бесараб Іван Васильович  
 

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 "Побудова структурної схеми та обчислення 
характеристик складних систем з детермінованими зв'язками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для побудови структурної схеми та обчислення 
характеристик складних систем з детермінованими зв'язками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55591  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Володимир Петрович, Грехов Андрій Михайлович, Скирда 
Ігор Ігорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання системи попередження 
зіткнень безпілотних літальних апаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма застосовується в навчальному процесі для ознайомлення з 
принципом роботи системи на борту безпілотного літального апарату; 
для виявлення недоліків та алгоритмів вирішення конфліктних 
ситуацій, а також розробки нових алгоритмів на основі існуючих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55592  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Олексій Юрійович, Артамонов Євген Борисович  
 

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 "Drivers Info - Визначення встановлених 
драйверів в операційних системах сімейства ОС Windows" ("Drivers 
Info")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою розробленого програмного забезпечення користувач має 
можливість визначити список драйверів, що встановлені до 
операційної системи користувача, а також детальну інформацію щодо 
них, а саме: назву драйвера, дату випуску драйвера, версію, виробника 
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драйвера, шлях до файлу  inf, назву служби та шлях до виконавчого 
файлу даної служби.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55593  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Олексій Юрійович, Лукашенко Вікторія 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 "Веб-додаток Міжнародної науково-технічної 
конференції "Комп'ютерні системи та мережні технології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

За допомогою розробленого програмного забезпечення користувач має 
можливість отримати інформацію щодо умов участі у конференції, 
дізнатися період проведення конференції, завантажити буклет, 
програму та тези конференції, переглянути фотозвіт, контактну 
інформацію, а також заповнити реєстраційну форму для участі у 
конференції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55594  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жуков Ігор Анатолійович, Русанова Ольга Веніамінівна, Ковальов 
Микола 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 "Презентація дисципліни "Комп'ютерні 
системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для презентації дисципліни "Комп'ютерні 
системи" у вигляді  Web-сайту. Передбачає розміщення і оновлення 
офіційної й оперативної інформації про дисципліну, ознайомлення з її 
загальною структурою, головними особливостями для викладацького 
складу, студентів тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55595  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазор Юрій Львович  
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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 "Радиоконтакт с внеземными цивилизациями"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55596  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

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 "eMap"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це система програмного забезпечення даних та інформації 
про географічне положення об’єктів, подій та взаємозв’язків між ними. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55597  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безсмолий Микола Миколайович, Мусієнко Микола Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РАДІОТЕХНІЧНІ 
СИСТЕМИ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PTC-GNSS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою бібліотеку, що динамічно підключається та 
призначена для вирішення неоднозначності фазових вимірювань, що 
формуються апаратурою споживачів сигналів ГНСС ГЛОНАСС, GPS, 
GALILEO. Використовується при рішенні задач високоточного 
відносного позиціювання у режимі реального часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55598  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грігор Каріна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Сценарий проведения мероприятия 
"Выставка-продажа для девушек", план подготовки его проведения" 
("Проект "Girls Night Out")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55599  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір, 
твір образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Приключения весёлого гномика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга з віршами та малюнками для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку розповідає про веселого гномика та його пригоди в 
маленькій хатинці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55600  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курій 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 "Web-Planeta-Online-Theme"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для користувачів ПК з середнім рівнем 
підготовки, які користуються Інтернетом і мають бажання самостійно 
створювати та обслуговувати веб-сайти.  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

383 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55601  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Максим Володимирович, Кутельмах Роман Корнелійович, 
Сваричевський Костянтин 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 "TouchRetouch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою фоторедактор, призначений для усунення 
небажаних об'єктів з цифровим зображенням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55602  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Степан Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Публіцистичний твір "Своїми руками"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір розкриває процеси, які зазначають, що можна зробити 
своїми силами у домашніх умовах з використанням підручних 
різноманітних засобів, зокрема, побудувати майданчик, літній душ 
тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55603  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 

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 белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Заметки мечтателя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Літературне оповідання художньо-філософського характеру, 
представлене у форматі нотаток.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55604  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломко Яна Петрівна, Богомолець Андрій Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ты, я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55605  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломко Яна Петрівна, Богомолець Андрій Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Под небесами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55606  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Сценографія (художнє рішення-декорації) 
вистави "Кайдашева сім'я" за твором І.С. Нечуя-Левицького" 
("Сценографія вистави "Кайдашева сім'я")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55607  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березовський Олег Миколайович (BON)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до пісні "Любіть Україну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55608  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Надія Василівна, Кравченко Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
ілюстрація, літературний письмовий твір (поезія), музичний твір без 
тексту  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Парціальна програма "Цікавинка" 
з англійської мови для дітей дошкільного віку варіативної складової 
Базового компонента дошкільної освіти" з додатками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначено для навчання дітей англійської мови в 
дошкільному закладі, передбачає трирічне навчання дітей, починаючи 
з 4-го року життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55609  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сулімова Ольга Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип Міжнародної громадської організації 
"Міжнародний кінологічний союз"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Логотип організації, метою діяльності якої є сприяння розвитку 
собаківництва в світі, проведення зоотехнічних заходів, участь в 
кінологічній роботі та захист спільних законних інтересів членів МКС. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55610  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття у журналі "Митна безпека": "Перспективи розвитку процесу 
навчання юридичним дисциплінам з використанням сучасних Інтернет 
технологій (тест "Electronic justice") ("Тест "електронне правосуддя", 
"Electronic justice")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті викладений алгоритм відбору та подальшої формалізації 
судових справ для використання їх у комп'ютерній програмі - тесті 
тренінгу "електронне правосуддя", "electronic justice" для навчання 
юристів. Суть тесту - тренування юристів в аналізі судової практики 
судів всіх рівнів в визначеної категорії справ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55611  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Символика и стилистика - 
"Наука PL". Корпоративный графический стиль группы компаний 
"Наука PL"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55612  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Дмитро Миколайович, Дьяконов Андрій Петрович, 
Орловський Олександр Валерійович, Шаульський Сергій 
Миколайович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ProB2B.biz"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55613  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Андрій Володимирович, Горбач 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)  Твір науково-практичного характеру "Способ привлечения и 
удержания зрителей (телевидение), слушателей (радио), пользователей 
(Интернет-порталы, социальные сети, мобильные приложения) к их 
контенту/эфиру "НА ШАРУ". The scientific and practical publication 
"Way to attract and retain viewers (television) audience (radio), users 
(Internet portals, social networks, mobile applications) to their content / 
ether "JINN"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55614  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квятковський Олександр Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для уродинамічних 
досліджень "Поток-К"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55615  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

388 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квятковський Олександр Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для урофлоуметрії 
"Поток-К"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55616  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квятковська Тетяна Олександрівна, Квятковський Євген 
Аркадійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Гидроцеле"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Питання епіопатогенегу, діагностики та лікування водянки оболонок 
яєчка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55617  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Верь мне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55618  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лучанко Тарас Мирославович  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

389 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Чікаго"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55619  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 
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 "ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ и БИЗНЕС-ПЛАН нефтеперерабатывающего 
комплекса "НПЗ 2-4-12"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55620  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сингаївська Олександра Іванівна, Дьомін Микола Мефодійович, 
Праштика Ольга 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)  Науково-дослідна робота "Інформаційна модель містобудівної 
класифікації типів об'єктів ландшафтно-рекреаційного призначення 
(підприємств, споруд, земельних ділянок) структурована за видами 
функціональної спеціалізації та гармонізована з законодавчими, 
нормативними, науково-методичними документами" ("Інформаційна 
модель містобудівної класифікації типів об'єктів ландшафтно-
рекреаційного призначення")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55621  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пімахов Валерій Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Чуєш, брате мій..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55622  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Станіслав Сергійович, Шваченко Ігор Іванович, Бобрук 
Олексій Вікторович, Стецюк Сергій Михайлович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Програмний комплекс для автоматизованого 
моніторингу постачання товарного газу "GazMonitor" ("ПК 
"GazMonitor")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55623  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танурков Стефан Степанович, Масютін Максим Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фірма "Ritlabs" S.R.L. 
 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "The Bat!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

The Bat! - Це безпечна поштова програма, клієнт електронної пошти 
для операційних систем Microsoft Windows. Головним завданням 
програми є захист листування від розкрадання та моніторингу ззовні. 
The Bat! версії 6.0.12, що вийшла 7 грудня 2013, дозволяє обробляти і 
зберігати необмежену кількість листів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55624  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танурков Стефан Степанович, Масютін Максим Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фірма "Ritlabs" S.R.L. 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "The Bat!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма клієнт електронної пошти, дозволяє працювати з 
необмеженою кількістю поштових скриньок, використовувати потужні 
засоби фільтрації листів, шаблони повідомлень, диспетчер листів. У 
версії 5.4, випущеній 24 травня 2012 року, додані додаткові можливості 
по роботі з тегами листів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55625  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танурков Стефан Степанович, Масютін Максим Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фірма "Ritlabs" S.R.L. 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "The Bat!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма клієнт електронної пошти, дозволяє працювати з 
необмеженою кількістю поштових скриньок, використовувати потужні 
засоби фільтрації листів, шаблони повідомлень, диспетчер листів. У 
версії 5.2, випущеній 23 серпня 2012, стали доступні і вкладки наборів 
папок і профілі для пересортування папок. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55626  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танурков Стефан Степанович, Масютін Максим Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фірма "Ritlabs" S.R.L. 
 

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 "The Bat!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма клієнт електронної пошти, дозволяє працювати з 
необмеженою кількістю поштових скриньок, використовувати потужні 
засоби фільтрації листів, шаблони повідомлень, диспетчер листів. Дана 
версія, 5.1.6.2, що вийшла 11 травня 2012, включає аналізатор вхідних 
листів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55627  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танурков Стефан Степанович, Масютін Максим Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фірма "Ritlabs" S.R.L. 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "The Bat!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

The Bat! - Це клієнт електронної пошти для операційних систем 
Microsoft Windows. Основним нововведенням The Bat! версії 6.4, 
випущеної 24 квітня 2014 є вбудована підтримка RSS-каналів. 
Трансляція новин в форматі RSS дозволяє бути в курсі останніх подій і 
збільшити ефективність вашої роботи. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55628  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танурков Стефан Степанович, Масютін Максим Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фірма "Ritlabs" S.R.L. 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "The Bat!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма клієнт електронної пошти, дозволяє фільтрувати і 
категоризувати листи, використовувати шаблони повідомлень, 
диспетчер листів. У версії 5.8.8, випущеній 28 жовтня 2013, додано 
ігнорування невірних символів при декодуванні, також виправлена 
??функція пошуку по девізам 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55629  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танурков Стефан Степанович, Масютін Максим Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фірма "Ritlabs" S.R.L. 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "The Bat!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

«The Bat!» Це потужна і зручна програма-клієнт електронної пошти 
для операційних систем Windows 95/98/NT. Програма дозволяє 
відправляти, приймати і сортувати повідомлення електронної пошти. 
«The Bat!» Це дійсно багатозадачний додаток Win32. Версія 1.0 «Build 
1336» вийшла 2 травня 1998. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55630  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сібекіна Наталія Олексіївна (Natalie Gioia)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Shut Up"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55631  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Авторський збірник пісень "И снова музыка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55632  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Анастасія Іванівна, Наман Герман Зієвич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Естрадна пісня "Вертолётами..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55633  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Анастасія Іванівна, Наман Герман Зієвич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Естрадна пісня "Время"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55634  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Естрадна пісня "Миражи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55635  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

395 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Естрадна пісня "Завтра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55636  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Естрадна пісня "Ты знаешь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55637  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Роман Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Проект телешоу "Спортивний момент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55638  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Роман Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Проект телешоу "Золотий ключик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55639  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Роман Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Телепроект "Бункер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55640  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Роман Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Телепроект "Скринька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55641  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Роман Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Телепроект шоу "Баланс"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55642  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацейчук Данило Миколайович (Daniel Joy), Боровський Костянтин 
Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "KBDM GOLDEN EDITION"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55643  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьомін Владислав Валерійович (VladysLove)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Любовь-это жизнь 2ч."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Стены чужих домов", "Нет меня", "Мы все 
ближе", "Тисячі людей" 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55644  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Андрій Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Е-КОМ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "A.DOC"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прогрма реалізує функціонал з обміну первинними бухгалтерськими 
та податковими документами в електронному вигляді з використанням 
електронного цифрового підпису.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55645  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Леся Алекківна  
 

Повне ім’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 развития эмоционального интеллекта у 
детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста в 
групповой и индивидуальной терапии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика розроблена з метою сформувати стійкі якості особистості та 
навички для усвідомленого управління своїми емоціями та почуттями. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55646  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карташова Ірина Іванівна, Прохоренков Василь 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)  Навчально-методичний посібник "Тестування в системі моніторингу 
якості знань студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розрахований на науково-педагогічних працівників системи 
вищої школи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55647  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карташова Ірина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Ботаніка для вчителя і учня (історія, 
дивовижне, пізнавальне)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі наводиться інформаційний і дидактичний матеріал з розділу 
"Рослини. Гриби. Лишайники" (6 кл.).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55648  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "СВЯТІ ЛИКИ (формат А5)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55649  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Кривоносов Анатолій Іванович, 
Криволапов Олексій Єфремович, Стрюков Сергій Борисович, 
Дверницький Олександр Ігорович, Дементьєв Юрій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная система учета и 
контроля металла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система призначена для обліку і контролю металу, виробленого у 
відділенні МБЛЗ на ділянці прокатного стану.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55650  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чекерда Дмитро Олександрович, Войтович Олеся Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Захист передачі даних до SaaS застосунку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено підсистему захищеного файлообміну з хмарним 
застосуванням, який передбачає організацію передачі даних через 
третю сторону.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55651  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Тетяна Олександрівна, Красій Андрій 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)  Твір наукового характеру "Нейромережна модель процесу 
прогнозування характеристик програмного забезпечення на основі 
аналізу специфікацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Модель дає можливість зробити висновки щодо обґрунтованого вибору 
програмного проекту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55652  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика використання backcasting-
підходу для галузі забезпечення якості програмних продуктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підхід дозволяє отримати легитимі, проблемно-орієнтовні рішення для 
галузі забезпечення якості програмних продуктів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55653  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук Юрій Іванович (Юра Рябчук)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Цветы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55654  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук Юрій Іванович (Юра Рябчук)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня (музичний твір) "Я твоя весна" ("Весна")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55655  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук Юрій Іванович (Юра Рябчук)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня (музичний твір) "No war"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55656  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук Юрій Іванович (Юра Рябчук)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня (музичний твір) "Побудь со мной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55657  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук Юрій Іванович (Юра Рябчук)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня (музичний твір) "Константин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55658  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук Юрій Іванович (Юра Рябчук)  
 

Повне ім’я або 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 опять одна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55659  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ашанін Володимир Семенович, Пятисоцька Світлана Сергіївна  
 

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 "Введение в математические основы анализа 
числовых и графических экспериментальных данных"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику викладено основні поняття, пов’язані із точністю 
обчислень та оцінком похибок при аналізі експерементальних даних. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55660  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ашанін Володимир Семенович, Пятисоцька Світлана Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методика індивідуалізації тренувального 
процесу юних каратистів з використанням комп’ютерної програми 
"Юний каратист"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику викладена методика спортивної підготовки спортсменів-
каратистів на початковому етапі з урахуванням індувідуальних 
особливостей фізичного розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55661  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подоляка Олег Борисович, Пятисоцька Світлана 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)  Навчальний посібник "Спортивна метрологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для студентів першого курсу вищих навчальних закладів спортивного 
профилю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55662  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  
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(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипась Олександр Васильович, Янін Олексій Євгенович, Лейнек 
Людмила Альбертівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру 
"Металеві конструкції: методичні рекомендації до курсового проекту 
"Проектування сталевого каркасу промислової будівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У рекомендаціях наведені відомості про компонування кроквяних 
ферм покриття виробничих будівель, вибір типів перерізів окремих 
елементів, статестичний розрахунок конструкції і конструювання 
вузлів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55663  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танклевська Наталія Станіславівна, Петіна Любов Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Управління фінансовими потоками аграрних 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розкрито зміст та структуру фінансового потоку, визначено його зміст 
в контексті еволюції наукової думки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55664  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Дитяча книга "Жаркое лето в "Скотленд - ярде"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55665  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Раїса Пилипівна, Лебедь Світлана Пилипівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Дитяча книга "А на дідовім подвір'ї"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга включає в себе 21 вірш та 23 ілюстрації. Книга написана для 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55666  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перконос Петро Іванович, Поточилов Руслан Валерійович, Пильник 
Максим Григорович, Суботін Сергій Васильович, Якубович Валерій 
Федорович, Довгань Олексій Генадійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОТОКА ЦЕНТР" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ГАММА-ПКС-ПРО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55667  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перконос Петро Іванович, Поточилов Руслан Валерійович, Твердохліб 
Євген Миколайович, Суботін Сергій Васильович, Якубович Валерій 
Федорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОТОКА ЦЕНТР" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МОДО ПРО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55668  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом "Привет из Кривого Рога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55669  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вища математика: навчальний посібник: 3 ч./Укл.: 
Махомета Т.М., Поліщук Т.В., за заг. ред. Кіпніса Л.А.-Умань: ФОП 
Жовтий, 2013.-Ч1 Модуль 1: Елементи лінійної та векторної алгебри. 
Модуль 2: Елементи аналітичної геометрії.-113с.  

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55670  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи вищої математики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи вищої математики: навчальний посібник для 
студентів нематематичних спеціальностей педагогічних університетів: 
/Укл.: Махомета Т.М., Поліщук Т.В. 3-тє доп. вид..-Умань: ФОП 
Жовтий, 2013.-192с.  

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55671  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махомета 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)  Навчальний посібник "Аналітична геометрія і лінійна алгебра. 
Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Частина1. 
Модуль 1: Елементи лінійної алгебри Модуль 2: Елементи векторної 
алгебри: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних 
спеціальностей педагогічних університетів: / укл. Т.М. Махомета, 3-тє 
вид. за редакц. канд. фіз.-мат. наук, доцента Хазіна Г.А. - Умань: ФОП 
Жовтий О.О., 2013. - 122с.  

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55672  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паршукова Леся 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)  Робочий зошит з інформатики "5 клас "Інфоказка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55673  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ігор Анатолійович, Мартинюк Михайло Тадейович, Биков 
Валерій Юхимович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Планетарій як засіб навчання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубікування: Планетарій як засіб навчання: Навч. посіб. / В.Ю. 
Биков, М.Т. Мартинюк, І.А. Ткаченко.-К.: Наук.світ, 2004. - 88с.: іл. - 
Бібліогр.: с.85-87. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55674  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Михайло Тадейович, Гнатюк Оксана Володимирівна, 
Стеценко Наталія Миколаївна, Годованюк Тетяна Леонідівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Педагогічна практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогічна практика: навчально-методичний 
посібник / Укл.: Мартинюк М.Т., Гнатюк О.В., Годованюк Т.Л., 
Стеценко Н.М.: - Умань: ПП Жовтий, 2013. - 181с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55675  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Галина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі 
підготовки майбутніх учителів інформатики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика використання освітніх веб-ресурсів у 
процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики: Монографія / Г.В. 
Ткачук. - Умань: Видавець "Сочінський", 2011. - 171с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55676  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Надія Миколаївна  
 

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)  Альбом навчально-методичних схем і малюнків "Педагогіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: ПЕДАГОГІКА // Альбом навчально-методичних схем 
та малюнків. - Умань: РВЦ "Софія". - 2007. - 232с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55677  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ігор Анатолійович, Краснобокий Юрій Миколайович, 
Хитрук Валентин 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)  Посібник "Збірник задач з астрофізичним змістом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:Збірник задач з астрофізичним змістом / Ю.М. 
Краснобокий, І.А. Ткаченко, В.І. Хитрук. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 
2013. - 168с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55678  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Практичний курс квантової механіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Практичний курс квантової механіки: Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів фізико-
математичних спеціальностей. - Київ: АНФ груп, 2011.- 106 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55679  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махомета Тетяна Миколаївна, Поліщук Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Частина 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вища математика: навчальний посібник: 3 ч. / Укл.: 
Махомета Т.М., Поліщук Т.В., за заг. ред. Кіпніса Л.А. - Умань: ФОП 
Жовтий О.О., 2014. - Ч. 2 Модуль 3: Диференціальне числення функції 
однієї змінної. Модуль 4: Інтегральне числення функції однієї змінної. - 
133 с.  

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55680  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Рижкова Галина Анатоліївна, Гончар 
Лариса Анатоліївна, Орлова Вікторія Миколаївна, Сергєєва Олена 
Романівна, Кузьменко 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 "Комерційне товарознавство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Комерційне товарознавство: Навчальний посібник / 
В.А.Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва, 
О.В. Кузьменко. - К.: Кондор, 2012. - 286 с. 

 
Анотація   

Узагальнено та систематизовано навчальний матеріал щодо 
теоретичних основ товарознавства, основ дослідження властивостей і 
якості товарів, сертифікації, метрології, стандартизації споживчих 
товарів і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55681  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворучко Оксана Миколаївна, Сукач Юлія Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Науково-методичні 
рекомендації щодо поліпшення бізнес-процесів автотранспортних 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55682  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Володимир Васильович, Семішов Микола Іванович, Остапчук 
Валентина Віталіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інтерактивний програмний комплекс для 
розрахунку параметрів напружено-деформованого стану циліндричної 
заготовки при вибуховому калібруванні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення складних розрахунків 
напружено-деформованого стану листової циліндричної заготовки 
методом кінцевих різниць для процесу вибухового калібрування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55683  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Володимир Васильович, Долматов Анатолій Іванович, Лоза 
Тетяна Віталіївна, Онопченко Антон Віталійович, Скорченко Ірина 
Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інтерактивний програмний комплекс "База 
знань для проектувального розрахунку матриць при імпульсній 
обробці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення проектувальних розрахунків 
матриць на міцність при імпульсній обробці циліндричних заготовок в 
середовищі баз знань з використанням переваг об’єктного підходу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55684  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монастирецький Сергій Євгенович, Бичкова Ірина Володимирівна, 
Ходушина Оксана Сергіївна  
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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 "НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПО 
ДИСЦИПЛІНІ ЖИВУЧІСТЬ СУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55685  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галібін Сергій Анатолійович, Свиридович Ганна Миколаївна (Анна 
Свиридова)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Будет тепло"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55686  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович, Максін Віктор Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 
ТРОФІЧНИХ ЛІНІЙ КИТАЙСЬКОЇ ДУБОВОЇ ПРЯДКИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика дозволяє ідентифікувати спеціалізовані трофічні лінії 
китайської дубової прядки шляхом відбору їх лялечок, які 
відрізняються найвищим ступенем адаптації до неспецифічного корму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55687  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ОЦІНКА АДАПТАЦІЇ КОРИСНИХ КОМАХ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналіз кровотворної активності корисних комах рекомендовано для 
оцінки спроможності популяції виживати і відтворюватись у 
природних та лабораторних умовах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55688  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Тетяна Федорівна  
 

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 "Дефініція "Національний імунітет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З дефініцією "національний імунітет" розвивається почуття високої 
національної свідомості, людської гідності, гуманізму, гордості за свою 
країну за будь-яких обставин, відстоювання принципів, на яких 
побудована громадська позиція кожного у формуванні розвитку 
особистості в дусі патріотизму.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55689  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецюк Петро Іванович, Романова Тетяна Євгеніївна, Коваленко 
Ганна 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 "Balance circular packing"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В дослідницькій програмі реалізовано упаковку кругів у круговому 
контейнері мінімального радіусу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55690  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Субота Ірина Олександрівна, Романова Тетяна Євгеніївна, Стецюк 
Петро Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Optimal packing of homothetic oriented ellipses"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В дослідницькій програмі реалізовано упаковку однаково орієнтованих 
гомотетичних еліпсів у прямокутному контейнері мінімальної площі. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55691  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкратов Олександр Вікторович, Романова Тетяна Євгеніївна, 
Субота 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 "Packing of ellipses into a rectangle of minimal 
area"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі реалізовано упаковку неорієнтованих еліпсів у 
прямокутному контейнері мінімальної площі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55692  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яськов Георгій Миколайович, Стоян Юрій 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 "Packing hyperspheres into a hypersphere"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У програмі реалізований алгоритм упаковки гіперкуль довільної 
розмірності у гіперкулю, який грунтується на алгоритмі Jump 
Algorithm.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55693  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрушко Василь Андрійович, Каплун Олексій Олександрович, 
Тукало Сергій Миколайович, Тебенко Олександр Віталійович, Тебенко 
Олексій Віталійович, Горленко Олександр Сергійович, Середа 
Христина Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної 
академії педагогічних наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмне забезпечення "Програмне забезпечення інформаційної 
системи планування наукових досліджень" ("ІС"Наукові 
дослідження")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дану систему можна адаптувати для використання в установах, що 
здійснюють наукові дослідження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55694  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюковець Микола 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 "Оцінка справедливої вартості біологічних 
активів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55695  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюковець Микола Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка справедливої вартості основних 
засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55696  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хавроненко Роман Валерійович, Голованов Юрій Геннадійович, 
Усенко Роман Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Бейсік Груп" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Diam core"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена як перелік програмних рішень, які 
використовуються при розробці веб-продуктів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55697  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуст-Цимбалюк Наталія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Молитва за Україну - Pray for Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55698  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анненков Олександр Борисович, Сіохін Валерій Дмитрович, Горлов 
Петро 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 "Веб додаток для обробки та аналізу даних при 
орнітологічних спостереженнях "WebBirds" ("Веб додаток "WebBirds") 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створений веб додаток надає засоби для проведення орнітологічних 
спостережень з подальшим аналізом отриманих даних. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55699  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження іграшки "Музична ЮЛА - 
КАРУСЕЛЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55700  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з 
текстом  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження розвиваючої іграшки 
"САФАРІ-ДЖИП"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55701  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження ігрового центру 
"МУЛЬТИЦЕНТР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55702  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манако Алла Федорівна, Синиця Катерина Михайлівна, Войченко 
Олексій Петрович, Попова Наталія Вадимівна, Кравченко Анна 
Юріївна, Кудрявцева Світлана Павлівна, Чередніченко Микола 
Олександрович, Отенко Володимир Іванович, Заріцька Світлана 
Іванівна, Власенко Наталія Андріївна, Каменєва Тетяна Миколаївна, 
Усенко Роза Давлетьярівна, Литвиненко Наталія Іванівна, Чернишова 
Надія Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дистанційний курс "Нові інформаційні 
технології для безперервної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В цій дистанційній модульній програмі розглядаються деякі питання, 
пов'язані з поняттям "відкрите програмне забезпечення".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55703  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пацук Володимир Миколайович, Стоян Юрій 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 "Covering a Region by Circles"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма реалізує метод покриття довільного багатокутника обраним 
числом кіл з мінімізацією їх радіуса.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55704  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтяр Анатолій Соломонович, Лантух-Лященко Альберт Іванович, 
Безпалов Леонід Миколайович, Медведєв Костянтин Володимирович, 
Рубльов Андрій Валерійович, Снитко Валерій Пилипович, 
Святишенко Ірина Іванівна, Микитаренко Михайло Олександрович, 
Перельмутер Анатолій Вікторович, Парубець Микола Григорович, 
Грищенко Валентин Миколайович, Корнієв Михайло Михайлович, 
Саричева Надія Миколаївна, Лобанов Леонід Михайлович, Кир'ян 
Валерій Іванович, Книш Віталій Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Державні 
будівельні норми України. Споруди транспорту. Мости і труби. 
Правила проектування. Сталеві конструкції. ДБН В.2.3-ХХ:2011. 
Проект." ("ДБН В.2.3-ХХ:2011")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проект норм встановлює правила проектування сталевих конструкцій 
залізничних в автодорожніх мостів та дорожніх труб і т.д..  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55705  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Володимир Васильович, Данчук Віктор Дмитрович, 
Ольховий Богдан Юрійович, Лаптєва Наталія Сергіївна, Онищенко 
Артур Миколайович, Кравчук Анатолій Пилипович, Мозгова 
Людмила Анатоліївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 
"Використання теплого асфальтобетону для розширення будівельного 
сезону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджено можливості застосування теплого асфальтобетону 
виготовленого з використанням твердих вуглеводнів для розширення 
будівельного сезону.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55706  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канін Олександр Петрович, Татусь Вадим Вікторович  
 

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 "ЕvolSimula - "Управління ризиками 
реалізації проектів автомобільних доріг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55707  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осташевський Сергій Анатолійович, Поліщук Володимир Петрович, 
Сахно Володимир Прохорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Использование факторного анализа методом главных 
компонент для выявления и анализа причин нарушения 
работоспособности водителя при совершении дорожного 
происшествия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наведені результати застосування факторного аналізу з використання 
програми для підтвердження ідеї факторіальної структуриподій з 
транспортними засобами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55708  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Концепція формування 100 відсотково професійної 
виконавчої влади в Україні вільної від квот політичних партій, 
лобіювання фінансових груп, особистих уподобань державних 
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службовців та політиків різних рівнів. Зміна суті виконавчої влади та 
роботи її працівників з володарів України на служителів народу та 
держави Україна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55709  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Мои песни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55710  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книжка "МЕДИЦИНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55711  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовий Вячеслав 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 "Forget it!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55712  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Половніков Ігор Іванович, Шумський Орест Васильович, Садловська 
Соломія Ігорівна, Беднарчук Микола Степанович, Попович Наталія 
Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "ПІКТОГРАМИ ДЛЯ ВЗУТТЯ ТА ОДЯГУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55713  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лось Лада Леонідівна  
 
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)  Практичний посібник "Сольфеджио и элементарная теория музыки 
для взрослых. Доступно и эффективно" ("Учебник "Сольфеджио и 
теория музыки для взрослых")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний посібник орієнтований на доросліх музикантів-
початківців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55714  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Моторнюк Руслан Леонідович, Піневич 
Тетяна Олександрівна, Боклаг Людмила Павлівна, Крамаренко 
Катерина Ігорівна  

 
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 "Моделювання алгоритму роботи клітинного 
автомата з гексагональним покриттям для виділення проекцій 
перетворення Радона з числовим та графічним поданням результатів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Результат представляється як у вигляді масивів числових даних, так і  
у вигляді їх графічної інтерпритації. За необхідності результат може 
бути збережений у файли.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55715  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пендальчук Андрій Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованого інформування 
лікарів та пацієнтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55716  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артур Боссо (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 "Только ты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55717  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Денис Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пеймаксі" ("Paymaxy")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу підключення 
платіжних систем в точки продажів товарів/послуг у мережі Інтернет 
та спрощує процедуру оплати товарів/послуг, сервісів між продавцем 
та покупцем через різноманітні системи електронних платежів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55718  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Товстуха Антоніна Олександрівна  
 

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 "Плащ Фея"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55719  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронюк Іван Святославович, Перегінець Ігор 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації проведення хронометражу послуги консультування і 
тестування на ВІЛ з ініціативи медичного працівника з використанням 
ШТ на ВІЛ у практиці лікаря"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55720  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надутий Костянтин Олександрович, Лехан Валерія Микитівна, 
Шевченко Марина Вікторівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
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твору (творів)  Методичні рекомендації "Інструмент моніторингу модернізації галузі 
охорони здоров'я на рівні регіону та окремої території із застосуванням 
комплексної системи індикаторів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55721  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хай живе Україна!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55722  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
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 без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична композиція "Полька RemiX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55723  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копан Дар'я Григорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Залиши мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55724  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

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 без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів до мюзиклу "Питер Пен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55725  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний малюнок з назвою "Трубач Л"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55726  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний малюнок з назвою "Укркіно Л"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55727  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

427 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Іван Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База данных общественного транспорта 53 городов 
Украины в GTFS формате"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55728  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Рейдемейстер Олексій Геннадійович, 
Бабаєв Анатолій Максимович, Савченко Костянтин Борисович, 
Жижко Вікторія Володимирівна, Анофрієв Василь Григорович, 
Шапошник Владислав Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В.Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Программа и 
методика тормозных испытаний вагона для зерна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює порядок та методику проведення 
стаціонарних та ходових гальмових випробувань, порядок визначення 
фактичних показників вагона для зерна з навантаженням на вісь 245 
кН з оцінкою їх відповідності діючим нормативам. Представлена 
методика може використовуватися при попередніх, приймальних, 
типових сертифікаційних та інших видах випробувань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55729  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Юрій Васильович, Вороненко Володимир Іванович, 
Найдьонова Віра Опанасівна, Омельченко Лідія 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 "М'ясне скотарство в степовій зоні України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовиченко Ю.В., Вороненко В.І., Найдьонова В.О., 
Омельченко Л.О М'ясне скотарство в степовій зоні України: 
Монографія. - Нова Каховка. ПИЕЛ. 2002. - 308 с. 

 

Анотація   

Твір створено на основі використання авторами власних наукових 
розробок стосовно методологічних основ створення і використання 
південної м'ясної породи, інших вітчизняних і зарубіжних порід м'ясної 
худоби для створення галузі м'ясного скотарства і виробництва 
яловичини, а також збереження генофонду реліктової сірої української 
породи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55730  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Марія Ярославівна  
 
Повне ім’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 практичного характеру "ЦУКЕРНЯ ІМПРЕЗА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Містить перелік найменувань страв та напоїв, які виготовляються 
закладом громадського харчування "Цукерня Імпреза".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55731  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишина Таїса Василівна, Ніколайчук Любов Вікторівна, Сушко 
Олена Валентинівна, Капало Оксана Богданівна  

 
Повне ім’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 "Есо-bio"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На ескізі зображено оригінальне позначення зелено-блакитного 
кольору, яке містить напис "Есо-bio", що в українській транслітерації 
читається як "Еко-біо". Всі  позначення літер виконані оригінальним 
шрифтом латиницею. Ескіз призначений для використання в різних 
сферах та галузях, зокрема в сільському господарстві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55732  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаврюта Тарас Валерійович, Хаврюта Максим 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)  Графічне зображення "ELEFANTO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На ескізі зображено оригінальне авторське позначення "ELEFANTO", 
яке містить окремі стилізовані елементи та в українській 
транслітерації читається як "Елефанто". Всі літери позначення 
виконані оригінальним шрифтом латиницею. Ескіз призначений для 
використання в різних сферах та галузях, зокрема в народному 
господарстві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55733  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаврюта Тарас Валерійович, Хаврюта Максим 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)  Графічне зображення "ЕЛЕФАНТО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На ескізі зображено оригінальне авторське позначення "ЕЛЕФАНТО", 
яке містить окремі стилізовані елементи. Всі  позначення літер 
виконані оригінальним шрифтом латиницею. Ескіз призначений для 
використання в різних сферах та галузях, зокрема в народному 
господарстві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55734  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаврюта Тарас Валерійович, Хаврюта Максим 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)  Графічне зображення "ELEPHANTO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На ескізі зображено оригінальне авторське позначення 
"ELEPHANTO", яке містить окремі стилізовані елементи та в 
українській транслітерації читається як "Елефанто". Всі позначення 
літер виконані оригінальним шрифтом латиницею. Ескіз призначений 
для використання в різних сферах та галузях, зокрема в народному 
господарстві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55735  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данько Дмитро Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Тріади або на весілля лірника"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман розповідає про пригоди п'ятьох зовсім різних людей і має три 
сюжетні лінії. Героїв роману об'єднує бажання знайти спокій і гармонію 
з оточуючим світом, але натомість вони потрапляють в неприємності. 
Через подорожі і поневіряння героїв твору автор прагне передати 
абсурдність, нелогічність, а подекуди і химерність людського життя в 
сучасному світі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55736  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фьодоров Володимир Петрович, Бабенко Станіслав Васильович  
 
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 "Фотозошит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір для ідентифікації персональних учбових матеріалів, а саме - 
зошитів, щоденників та інших, з метою фіксування найважливіших 
подій в житті учня, зафіксованих фотограцфією та нанесених на ці 
матеріали, що дозволить виділити кожного учня, його особистість, 
ближнього знайомства з педагогом та надати самому учню інтерес у 
використанні учбових матеріалів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55737  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобозєв Андрій Ярославович, Демчук Роман Миколайович, Гергель 
Наталія Олександрівна, Вікторова Катерина Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
сертифікаційних випробувань замків рейкових для розвідних мостів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Справжня методика встановлює загальні вимоги та порядок 
проведення сертифікаційних випробувань замків рейкових для 
розвідних мостів. Методика містить розроблені методи: геометричні 
заміри розмірів сполучення елементів конструкції. Метод контролю 
замикання рейок в закритому положенні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55738  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменний Євген Олександрович, Кобозєв Андрій Ярославович, 
Демчук Роман Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
сертифікаційних випробувань осей чистових вагонних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Справжня методика встановлює загальні вимоги та порядок 
проведення сертифікаційних випробувань осей чистових вагонних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55739  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменний Євген Олександрович, Скогарєв Ігор Євгенович, Гергель 
Наталія Олександрівна, Вікторова Катерина Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
сертифікаційних випробувань брусів залізобетонних попередньо 
напружених для стрілочних переводів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика містить розроблені методи: лінійні заміри геометричних 
параметрів брусів залізобетонних, кут нахилу підрейкових 
майданчиків в повздожньому і поперечному напрямку до осі бруса, 
випробування на тріщиностійкість бруса, передавальна міцність 
бетону на стиск.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55740  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червак Степан Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Геометрія прямих і кривих вищого порядку в трьохмірному 
просторі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Брошура присвячена дослідженню проблеми перетворення рівнянь 
плоских кривих (прямих) ліній і побудові їх графіків в трьохмірному 
просторі х; у; z/  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55741  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Владислав Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Имитационное моделирование работы 
технологического потока для ремонта вагонов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє ще на стадії проектування вагоноремонтних 
підприємств визначити пропускну здатність майбутніх технологічних 
потоків для ремонту вагонів з будь-якої заданої структурою і 
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обчислювати всі необхідні показники: такт, час простою в ремонті, 
коефіцієнти завантаженя позицій, коєфіцієнти використання позицій 
тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55742  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Рейдемейстер Олексій Геннадійович, 
Шикунов Олександр Анатолійович, Шатунов Олександр Васильович, 
Калашник Владимир Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Программа и методика приемочных 
ходовых динамических и ходовых прочностных испытаний полувагона 
модели 12-7039-01 ПМ 15-12/ИЛВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В ПМ 15-12/ИЛВ наведені вимоги до експериментальних досліджень 
міцності елементів конструкції вагона та динамічних показників 
елементів вагона. ПМ 15-12/ИЛВ може використовуватися при 
попередніх, приймальних, типових, сетифікаційних та інших видах 
випробувань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55743  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Рейдемейстер Олексій Геннадійович, 
Бабаєв Анатолій Максимович, Савченко Костянтин Борисович, 
Жижко Вікторія Володимирівна, Анофрієв Василь Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Программа и методика тормозных 
испытаний полувагона"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана методика встановлює порядок і методику проведення 
стаціонарних та ходових гальмових випробувань, порядок визначення 
фактичних показників піввагона на візках з навантаженням на вісь 
245кН (25 тс) з оцінкою їх відповідності діючим нормативам. Вона може 
використовуватися при попередніх, приймальних, типових, 
сертифікаційних та інших видах випробувань.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

434 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55744  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

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 "КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
РОЗПОДІЛОМ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано концепцепцію організаційно-економічного механізму 
управлінння розподілом продукції підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55745  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Військово-морське мистецтво українського козацтва 
(перша половина XVII ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гузенко Ю.І. Військово-морське мистецтво 
українського козацтва (перша половина XVII ст.) : монографія / Ю. І. 
Гузенко. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 124 с. 

 
Анотація   

Розкриваючи особливості військово-морського  мистецтва козаків, 
автор розвінчує існуючі в цій царині міфи та стереотипи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55746  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Надія Олексіївна, Мелентєва Олена Муратівна, Загребельна 
Наталія Вячеславівна, Цобенко Ольга Василівна, Калініна Римма 
Львівна, Морозова Ріта Миколаївна, Корольов Микола Федорович, 
Малецька Ірина Олександрівна, Тітова Людмила Ігорівна, Пріміна 
Наталія Миколаївна, Сальнік Наталія Василівна, Тихоніна Світлана 
Іванівна, Костіна Світлана Федорівна, Кострубська Тетяна Василівна, 
Арбатманова Ірина Леонідівна, Галянт Галина Володимирівна, 
Бондаренко Євгенія 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, фотографічний 
твір, ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний навчальний посібник "NetClassPRO Maritime 
Studies"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний посібник призначений для студентів судноводійних 
факультетів середніх та вищих морських учбових закладів усіх рівнів 
акредитації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55747  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайківський Олександр Болеславович, Оністрат Олександр 
Анатолійович, Бондарчук Марія Вікторівна, Лотоха Людмила 
Михайлівна, Бугера Михайло Григорович  

 

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)  Науковий твір "Довідник вимог законодавчих, нормативно-правових 
актів та державних стандартів України щодо інтелектуальної власності 
при здійсненні міжнародного військово-технічного співробітництва 
(ВТС) відповідно до законодавства України про ВТС та охорону прав 
ІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Довідник містить положення чинного законодавства України щодо 
охорони ІВ при здійсненні військово-технічного співробітництва, які 
спрямовані на забезпечення розподілу і охорони інтелектуальної  
власності.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55748  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аль Насір Ейяд, Харапонова Олена Борисівна, Ал Нукарі Абдулкарім, 
Демченко Олена Михайлівна, Дроздов Олексій Леонідович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Стан катехоламінегічних систем мозку при формуванні 
сиднокарбового психозу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Порушення мнестичних реакцій є одними з істотних ознак розладів 
нервової діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55749  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Адаб Мухамед, Глух Ігор Семенович, 
Шульга Сергій Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Гепатопротекторное действие биопрепаратов из 
обезжиренных лецитинов сои и подсолнечника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені результати досліджень гепатопротектоного дії 
біопрепаратів з знежирених лецитинов сої та соняшнику в умовах 
інтоксикації експериментальних тварин тетрахлорметаном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55750  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзяк Георгій Вікторович, Дроздов Олексій Леонідович, Марзан 
Олександр Олександрович, Глух Ігор Семенович, Глух Андрій 
Ігорович, Школа Олег 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)  Методичний посібник "Токсикологическая характеристика лецитина, 
обогащенного фосфатидилєтанолом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даному посібнику наводяться сучасні дані про токсико-динамічні 
властивості лецитину, збагаченого фосфатіділатаноламіном, як 
провідного класу фосфоліпідів дані про його абсорбції в ШКТ.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55751  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Прагмалінгвістика рекламного дискурсу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гузенко С.В. Прагмалінгвістика рекламного дискурсу 
: монографія / С. В. Гузенко, - Миколаїв : Іліон, 2014. - 180 с.  

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55752  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печерських Галина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Политические заметки киевлянки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана публікація - це деякі замітки (замальовки) у вигляді щоденних 
записів, репортажів і просто "думок вголос" звичайної людини, яка 
живе тут і тепер в Києві. Це події кінця 2013 - початку 2014 років. 
Замітки написані "по гарячих слідах" про початок мітингів і протестів, 
їх трансформацію в Революцію Гідності, перш за все для того, щоб 
зрозуміти, проаналізувати та запам'ятати все, що відбувалося в ті дні в 
моїй країні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55753  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аннабель (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 "Нова раса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55754  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Любов Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Авантюрная любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55755  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батова Віра 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)  Малюнок "Leonardo Forever"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок зобрахує 6 стилізованих чоловічків у різних позах, вписаних 
у круг та квадрат.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55756  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліна Палі (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 "Мотив"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55757  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Стратегическое финансовое управление 
стоимостью предприятия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дослідження присвячене розробці теоретико-методологічних засад 
управління ринковою вартістю корпоративних структур в Україні. 
Зокрема, автором розглядається проблеми ефективної організації 
системи вартісно-орієнтованого управління капіталом на підприємстві. 
В роботі обгрунтовано мінімальний набір стратегічних фінансових 
орієнтирів господарського розвитку й розглянуто практичні проблеми 
їх застосування в Україні.  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55758  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилюк Міла (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 "Счастливая женщина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55759  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Гордость нации"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Музичний альбом в стилі хард-рок, що складається з 13 пісень, 
об'єднаних однією концепцією: "Мужская песня", " Місс", "Ржавый 
гвоздь", "Косы над рекой", "Магнитофон "Весна", "Гордость нации", 
"Отступление", "Наше село", "Про Нахала", "Шалена Галя", "Моя 
Мала", "Истерия", "Катя не катит".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55760  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микола Стовбун-Кременецький (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНІЯ: МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН 
КИЇВСЬКИЙ НА ТЛІ ЕПОХИ “Так вірую! І не постижуся, і перед 
народами визнаю, і заради визнання душу свою покладу”   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55761  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-навчального характеру "Методичні рекомендації до 
вивчення курсу "Педагогічні технології в початковій школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основною метою методичних рекомендацій є допомога студентам 
орієнтуватися в існуючих технологіях навчання, ознайомлення з 
останніми досягненнями педагогіки та психології, спрямованими на 
удосконалення і модернізацію вже існуючих технологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55762  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-навчального характеру "Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Основи 
хореографії з методикою навчання" для студентів напряму підготовки 
"Початкова освіта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації призначені для професійно-методичної, 
практичної та самостійної підготовки студентів. Метою методичних 
рекомендацій є допомога студентам орієнтуватися в методиці 
проведення занять з основ хореографії, налаштування студентів на 
більш творчий прояв у складанні нових композицій, вправ, танців, 
підбору музичного матеріалу тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55763  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатюк Олексій Анатолійович, Матяшук Раїса Костянтинівна, 
Небесний Віталій Борисович, Дружина Микола Миколайович, 
Прокопук Юлія Сергіївна, Ткаченко Ірина Василівна, Кондратьєв 
В'ячеслав Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут еволюційної екології Національної 
академії наук України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Карта  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Електронна карта розташування вікових дубів на території ППСПМ 
"Феофанія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронна карта представляє собою сукупність шарів з нанесеною 
інформацією про лісоустрій території, розташування дубів віком понад 
300 років, 201-300 р., 151-200 р., 100-150 р., тощо. Картування дерев дуба 
звичайного проводилося з метою визначення їх кількісного та 
загального стану за зовнішніми біологічними ознаками шляхом 
визначення їх координат приладом GPSmap76CSx та дендрометричних 
параметрів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55764  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казакевич Юрій Вікторович (Юрий Бэнд)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Остров Рок-н-Ролл"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55765  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісенко Вадим Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Архитектура. Хроноэволюция архитектурных форм, 
конструкций и материалов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглядаються основні етапи розвитку архітектури та її 
онтологія в хроноеволюційному аспекті (до 17 ст.). Пропонуються 
шляхи переходу до науково-обгрунтованих методів приведення в 
логічну гармонію існуючу періодизацію історії архітектури, а також 
альтернативна гіпотеза еволюціонування архітектурних форм, 
конструкцій, матеріалів, технологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55766  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Генератор бланків для опису англійської 
морфології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичного створення пакету 
індивідуальних бланків всіх частин англійської мови в форматі, 
незалежному від прикладних програм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55767  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Поповнювання бази синонімів англійських 
глаголів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розширення основної бази синонімів за 
рахунок нових даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55768  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пошук з урахуванням синонімів в 
англійській мові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розширення запиту користувача за рахунок 
синонімів, найближчих за семантикою до всіх основних частин 
англійської мови, які були використані в первісному запиті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55769  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пошук з урахуванням синонімів в російській 
мові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розширення запиту користувача за рахунок 
синонімів, найближчих за семантикою до всіх основних частин 
російської мови, які були використані в первісному запиті.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55770  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Поповнювання бази синонімів англійських 
іменників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розширення бази синонімів за рахунок нових 
даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55771  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Поповнювання бази синонімів англійських 
прикметників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розширення основної бази синонімів за 
рахунок нових даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55772  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Робоче місце користувача семантичного 
пошуку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для виконання семантичного 
пошуку неструктурованих текстів документів в базах даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55773  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Налаштування параметрів семантичного 
пошуку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для втановлення користувачем 
конкретних поточних значень параметрів роботи системи 
семантичного пошуку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55774  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Мегаполіс. Документообіг-ДСК" 
версія 2.63"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для реалізації (шляхом автоматизації 
відповідних задач) процесів діловодства і контролю виконавчої 
дисципліни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55775  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лишафай Євгеній Олександрович (Lisht), Фролов Денис 
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 "Сонце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55776  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Олександра Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Georgia Summer Fest"/"Джорджиа Самер Фест"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Georgia Summer Fest" - це триденний музичний фестиваль популярної 
музики різних періодів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55778  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я буду тебя любить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55779  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава 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 "Я не жалею"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55780  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я не могу дышать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55781  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канєвський Микола Євтихійович, Осипова Тетяна Григорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка рисунків "Ескізи ландшафтних композицій прямокутних за 
формою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ескізи ландшафтних композицій, прямокутних за формою, які містять: 
газони, квітники, пішохідні доріжки, спортивний майданчик і 
скульптури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55782  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канєвський Микола Євтихійович, Осипова Тетяна Григорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка рисунків "Ескізи ландшафтних композицій прибудинкових 
майданчиків, круглих за формою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ескізи ландшафтних композицій круглих за формою майданчиків, які 
містять чотири зони: газони, квітники, пішохідні доріжки, фонтани і 
скульптури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55783  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка рисунків "Ескізи ландшафтних композицій прибудинкових 
майданчиків, квадратних за формою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ескізи ландшафтних композицій квадратних за формою майданчиків, 
які містять чотири зони: газони, квітники, пішохідні доріжки, фонтани 
і скульптури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55784  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгополий Анатолій Степанович, Овсяннікова 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)  Науковий твір "Методика визначення температури біооб'єкта при 
опроміненні електромагнітними хвилями НВЧ діапазону (см-діапазон)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика визначення температури біооб'єкта при опроміненні 
електромагнітними хвилями НВЧ діапазону (см-діапазону) розроблена 
для ефективності дії електромагнітної зброї несмертельної дії. За таким 
параметром як температура визначається ступінь (тепловий) ураження 
організму. Також визначається глибина ураження. 
Експериментальним шляхом підбирається необхідний час впливу в 
залежності від необхідної глибини ураження біооб'єкту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55785  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгополий Анатолій Степанович, Овсяннікова 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)  Науковий твір "Методика визначення температури біооб'єкта при 
опроміненні електромагнітними хвилями НВЧ діапазону (мм-
діапазон)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика визначення температури біооб'єкта при опроміненні 
електромагнітними хвилями НВЧ діапазону (мм-діапазону) розроблена 
для визначення ефективності дії електромагнітної зброї несмертельної 
дії. За таким параметром як температура визначається ступінь 
(тепловий) ураження організму. Також визначається глибина 
ураження. Експериментальним шляхом підбирається необхідний час 
впливу в залежності від необхідної глибини ураження біооб'єкту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55786  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Наталя Олександрівна (Natali Dali), Ільяшенко Дмитро 
Борисович (Dimitris Krist)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом пісень "Наталья Даль: Мой Бог - Любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55787  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільяшенко Дмитро Борисович (Dimitris Krist), Антонова Наталя 
Олександрівна (Natali Dali)  

 

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)  Відеокліп "AbaNDa SHAKE - Shake remix Radio intro version"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відеокліп українського англомовного музичного проекту "AbaNDa 
SHAKE" на пісню "Shake RMX Radio intro" з альбому "SHAKE", реліз 
котрого відбувся у Україні під лейблом "MOON Records" у 2010 році. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55788  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удод Євгеній Юрійович (Найкрис Кроули, Найкрис, Naykris, Naykris 
Crowley)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "В активном поиске"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55789  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гожик Петро Феодосійович, Євдощук Микола Іванович, Вергельська 
Наталія Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут геологічних наук Національної Академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рекомендації для закладання пошукових та 
експериментальних свердловин в межах відпрацьованих ділянок 
шахтного поля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені результати дослідження газоносності вуглепородного 
масиву та надані рекомендації щодо можливості використання їх для 
промислового видобутку метану. Були відібрані та досліджені проби 
вугілля, вміщуючих порід та із забутованих ділянок для визначення 
залишкової газової складової, та прогнозування зон газонасиченості 
вуглепородного масиву.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55790  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцишин Юрій Володимирович, Яцишин Андрій 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 "Портал періодичного наукового видання" 
("Портал ПНВ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує мультимовність та інформаційну підтримку 
процесів наукового періодичного видання: ведення бази даних авторів, 
публікацій авторів, членів редакції, рівнів повноважень користувачів, 
статистики відносно даного видання; подання авторами статей, 
транслітерації списку джерел.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55791  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олександр Борисович  
 

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 "Спасение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55792  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шемякіна Наталія Володимирівна, Колентєєв Віктор Михайлович  
 

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, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний навчальний посібник "Французька мова для 
правоохоронців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55793  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Брисковська Оксана Миколаївна, 
Попова Наталія Олександрівна, Юсупов Володимир Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика розслідування незаконного заволодіння 
автотранспортом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55794  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності "Соціальна педагогіка" факультету психології, 
історії та соціології "Вступ до спеціальності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета навчального курсу "Вступ до спеціальності" полягає в 
формуванні готовності студентів до оволодіння компетенціями й 
ролями соціального педагога та розвитку їх професійно значущих рис, 
якостей, здібностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55795  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заманова Гюльнара Ахмерівна  
 

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 дорослих та дітей "Поэзия, которая берет за душу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поезія, яка бере за душу не створювалася в результаті підбору вірних 
рим, а йде з глибини душі. У збірник об'єднано дві книги: перша - для 
дітей і друга - для дорослих. Збірник допоможе майбутньому поколінню 
відродити справжні цінності, навчити любити, бути добрим, чуйним і 
справедливим.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55796  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мої знання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Портал "Мої знання" - електронні щоденники в Інтернеті. Публічний 
сайт для вчителів, дітей і батьків. Дозволяє вчителям виставляти 
оцінки і відвідуваність в класні журнали і, відповідно, в щоденники 
учнів. Опублікувати домашні завдання як для всього класу, та і 
персонально для кожного учня.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55797  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна атестація педагогічних 
працівників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє вчителю, авторизувавшись на порталі at.isuo.org 
під логіном і паролем, отриманим від адміністратора школи, подати 
заявку на підтвердження або присвоєння кваліфікації та на 
підтвердження або присвоєння педагогічного звання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55798  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна реєстрація дітей в дошкільні 
навчальні заклади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє ознайомитись з переліком пільг на надання місця в 
дитячому садку і вибрати підходящий для Вашої дитини садок, а далі 
пройти реєстрацію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55799  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровой Роман Павлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІСУО. Інформаційна система управління 
освітою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На порталі ІСУО представлена структура управлінь і відділів освіти по 
кожній області. При цьому кожне управління та відділ освіти має 
власну сторінку з детальною інформацією. На порталі ІСУО також 
представлений перелік середніх загальноосвітніх та дошкільних 
закладів. Кожен навчальний заклад має окрему сторінку з детальною 
інформацією. Також можна внести списки педагогів та учнів, 
здійснювати пошук за різними параметрами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55800  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Курс: Дошкілля. Комплекс управління 
ресурсами ДНЗ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення єдиної бази даних дошкільного 
освітнього закладу, управління процесами ведення електронних 
журналів, обліку дітей і генерації звіту 85-к.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55801  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Курс: Школа. Комплекс управління 
ресурсами ЗНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення єдиної бази даних 
загальноосвітнього навчального закладу, управління шкільними 
процесами, розрахунку навантажень вчителів, складання розкладу 
занять, ведення електронних шкільних журналів, обліку дітей 
шкільного віку та генерації звітів ЗНЗ-1, 77-РВК та 83-РВК. У програмі 
існує можливість складання розкладу як в ручному, так і в 
автоматичному режимі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55802  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Курс:сайт Дошкілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для передачі даних на портал "ІСУО" 
(Інформаційна система управління освітою).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55803  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Курс:Сайт Школа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для передачі даних на портал "ІСУО" і "Мої 
Знання".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55804  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музика для пісні "За полчаса до рассвета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55805  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерман Галина Юріївна  
 
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 "Пошук усіх шляхів між двома вершинами в 
орієнтованому ациклічному графі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена на мові програмування С++ та призначена для 
пошуку усіх можливих варіантів з'єднання між двома вершинами в 
орієнтованому ациклічному графі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55806  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колотило Данило Макарович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Концепції природознавства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Концепція природознавства: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 
2009. - 443, [5] с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55807  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Эйсид Джаз"/"Acid Jazz Party"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55808  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Перед закатом"/"Before the Down"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55809  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "Бізнес ланч"/"Business Lunch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55810  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Новый день"/"New Day"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55811  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Музыкальная шкатулка"/"Music Box"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55812  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Улыбка ребенка"/"Kid's Smile"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55813  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Романтический полёт"/"Romantic Flight"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55814  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Ускорение"/"Streamline"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55815  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Летнее утро"/"Summer Morning"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55816  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Текила рассвет"/"Tequila Sunrise"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55817  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Прогулка под зонтиком"/"Umbrella Walk"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55818  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Хорошого пути"/"Bon Voyage"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55819  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Мегаполис"/"Urban View"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55820  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Надежды"/"Hopes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55821  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Глобальные достижения"/"Global Reach"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55822  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "В ожидании тебя"/"Waiting for you"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55823  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Внутренняя сила"/"In-Force"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55824  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Гламурная прогулка"/"Glamour Appeаrance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55825  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Уверенный шаг"/"Funky Road"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55826  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Шоппинг"/"Shopping"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55827  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Ранняя весна"/"Early Spring"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55828  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Время блюза"/"Blues Time"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55829  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Слепой дождь"/"Blind Rain"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55830  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Развитие"/"Genesis"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55831  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Олександр 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 "Механическое движение"/"Mechanical Movement"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55832  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЬЦЕВЫХ И 
РАДИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ 
ОТВОДА БОЛЬШОЙ КИЕВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. ТОМ 1: 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55833  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 
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 "ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЬЦЕВЫХ И 
РАДИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ 
ОТВОДА БОЛЬШОЙ КИЕВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. ТОМ 2: 
Водоотведение и канализация"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55834  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 
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 "ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЬЦЕВЫХ И 
РАДИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ 
ОТВОДА БОЛЬШОЙ КИЕВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. ТОМ 3: 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55835  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 

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 "ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЬЦЕВЫХ И 
РАДИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ 
ОТВОДА БОЛЬШОЙ КИЕВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. ТОМ 5: 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55836  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 

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 "ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЬЦЕВЫХ И 
РАДИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ 
ОТВОДА БОЛЬШОЙ КИЕВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. ТОМ 4: 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55837  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 

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 письмовий твір "ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЬЦЕВЫХ И 
РАДИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ 
ОТВОДА БОЛЬШОЙ КИЕВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. ТОМ 6: 
ОЧИСТКА ОТ ТБО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55838  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 

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 "ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЬЦЕВЫХ И 
РАДИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ 
ОТВОДА БОЛЬШОЙ КИЕВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. ТОМ 7: 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55839  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 

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 "ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЬЦЕВЫХ И 
РАДИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ 
ОТВОДА БОЛЬШОЙ КИЕВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. ТОМ 8: 
РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55840  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсак Костянтин Віталійович, Корсак Юрій Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Нооглосарій 
(нооенциклопедія) як засіб успішного розвитку соціології в 
майбутньому"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55841  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченкова Наталія Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Травматологія в сімейній медицині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55842  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченкова Наталія Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Traumatology 
in family medicine"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55843  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швецова Ірина 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)  Навчально-методичний посібник  "Виховання поваги до людини у 
дітей молодшого шкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для педагогів загальноосвітніх шкіл, студентів педагогічних 
факультетів вищих навчальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55844  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мігенько Богдан 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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Хірургія в 
сімейній медицині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55845  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мігенько Богдан 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" 
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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 "Хирургия в 
семейной медицине"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55846  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Максим Анатолійович, Кудінов Ігор Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Ділова гра "Тиждень мера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра розроблена з метою формування вміння та приктичних навичок 
визначення пріоритетів рішень, а також визначення рівня тімбілдінгу 
в команді.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55847  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченкова Наталія Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Травматология в семейной медицине"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55848  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мігенько Богдан Орестович  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

471 

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 "Surgery in 
family medicine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55849  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Католик Володимир Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Золотаве сім’ячко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55850  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожушко Світлана Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності 
до професійної взаємодії: теоретико-методичний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розкрито теоретичні і методичні засади професійної 
взаємодії, обгрунтовано сутність поняття "професійна взаємодія 
фахівців з комерційної діяльності". Цільовою аудиторією для 
монографії є науковці, аспіранти, докторанти, викладачі вищих 
навчальних закладів, які цікавляться проблемами теорії та методики 
професійної освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55851  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Людмила Гаврилюк (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 "Весна душі моєї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить 108 віршів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55852  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Причины сердечнососудистых, онкологических и других 
патологий человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55853  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

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 "ЭТО - ЗИМА!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55854  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Borodovorots (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 "Єдина країна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55855  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Наукове дослідження "Публічна бібліотека ім. Лесі 
Українки в Києві: історія в документах і матеріалах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55856  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Антоній Печерський"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55857  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
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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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Княгиня Ольга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура висотою три метри, виготовлена  в матеріалі глина в 2005 
р., відлита в бронзі і встановлена на дзвіницю, що знаходиться у 
ландшафтному парку в селі Буки, Сквирського району, Київської обл., 
в маєтку сім'ї Суслових.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55858  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Андрій Первозванний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55859  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Князь Володимир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура висотою три метри, виготовлена  в матеріалі глина в 2000 
р., відлита в бронзі і встановлена на дзвіницю, що знаходиться у 
ландшафтному парку в селі Буки, Сквирського району, Київської обл., 
в маєтку сім'ї Суслових.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55860  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадигроб Данило Юрійович, Конух Анна Олегівна, Вишневська 
Світлана Михайлівна, Єфімов Григорій Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Програмний комплекс "Рішення для 
освітнього операційного менеджменту" ("РООМ", "ROOM")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55861  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучур Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВЕРСОФТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматична інформаційна система 
"Riverlot" ("АІС "Riverlot")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

АІС "Riverlot" - інформаційна система для здійснення прийняття 
ставок та проведення державних лотерей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55862  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцова Олександра Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір з питань мистецтва "Математичне визначення колористичної 
спорідненості структурованих художніх систем Ренесансу: 
багатомірний кластерний аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

476 

Анотація   

Виявлено автентичну колірну палітру світського жіночого і чоловічого 
костюма, а також текстильних елементів інтер'єру Італії XV-XVI ст. за 
хронологічними і регіональними ознаками. За допомогою 
математичного кластерного аналізу визначено колористичну 
підпорядкованість структурованих художніх систем Італійського 
Ренесансу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55863  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцова Олександра Михайлівна, Білякович Ліана 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)  Твір з питань мистецтва "Прикраси "zibellion": історія виникнення та 
поширення, художнє оформлення, семантичний зміст, призначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджено істене призначення прикрас, їх схематичний зміст, 
соціальну знаковість, ювелірні техніки декорування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55864  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних схем розподільчих пристроїв в ПЗ DlgSILENT 
PowerFactory"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена база відповідає вимогам ПУЕ в частині конфігурації та 
поновлення схем комутаційними елементами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55865  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Девіс Сойєр (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)  Соціально-психологічний роман "Останнє полювання Гюнтера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55866  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
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 учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Замороженная цивилизация (Современный правовой 
трайбализм)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Замороженная цивилизация (Современный правовой 
трайбализм): монографія/Зажигаев Б.В.; К.: Изд-во КиМУ, 2014.-407с.: 
ил., табл.; 21 см. 

 
Анотація   

В монографії аналізуються суспільно-політичні процеси протягом 
тривалого історичного періоду, від часів Київської Русі до сучасної 
епохи глобалізації ХХІ століття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55867  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранцев Іван 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 "Графічний напис "SMOOGLEE" ("SMOOGLEE")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок оранжевого кольору в оригінальному шрифті, створений з 
метою використання в рекламних та промоційних цілях.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55868  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранцева Діана Іванівна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

478 

Повне ім’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 "Джин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок оранжевого кольору в оригінальному шрифті, створений з 
метою використання в рекламних та промоційних цілях.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55869  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чакова Лілія Анатоліївна  
 
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)  Навчальна програма "Картины 20 века: Живопись и идеология. 
"Революционеры" своего времени в творчестве, идеях и мастерстве"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Авторська програма має унікальну лексику. Лексика полягає у 
поєднанні мистецтвознавчої термінології та метою навчання на 
мистецтвознавчому семінарі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55870  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чакова Лілія Анатоліївна  
 
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)  Методичний посібник-книга "Картины. Как разбираться в живописи 
мирового искусства 15 - 19 веков: художники, картины - "визитки" и 
художественный "почерк" каждой эпохи. Картины, которые узнают. 
Стили живописи 15 - 19 веков. Живописные школы и художники" 
("Схематичний навчальний посібник з історії живопису 15 - 19 сторіч")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник містить методику роз’яснення 5 принципів: історичні події, 
структуроване роз’яснення, критерії епохи, критерії живопису і 
репродукції.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55871  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чакова Лілія Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник-книга "Картины 20 века: живопись и 
идеология. Художники -"революционеры в творчестве, идеях и 
мастерстве" ("Схематичний навчальний посібник з історії живопису 20 
сторіччя")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить методику роз'яснення 5 принципів: історичні події, 
структуроване роз'яснення, критерії епохи, критерії живопису і 
репродукції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55872  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дербун Євгенія Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управління персоналом підприємства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55873  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карп Сергій Іванович, Іванушкін Костянтин Юрійович, Ремізов 
Станіслав Олександрович, Гіль Максим Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обслуговування 
колійного господарства залізниць "RailWay" ("RailWay")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для здійснення постійного контролю за станом 
колії, можливості дати оцінку як стану колії в цілому, так і по окремим 
елементам: ведення обліку руху матеріалів верхньої будови колії, 
роботи машин та механізмів, раціонального використання матеріалів 
верхньої будови колії за рахунок чіткого планування колійних робіт 
отримування оцінки ефективності поточного утримання та спрощення 
роботи з великою кількістю інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55874  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толокова Тетяна 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 наукового характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Основы 
биоэтики и биобезопасности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали знайомлять майбутнього фахівця з етико-гуманістичними 
основами медицини, розкриють зміст міжнародно-визнаного етичного 
стандарту медичної практики, навчать використовувати його в 
складних проблемних ситуаціях професійної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55875  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Наталія 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 наукового характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Basics of 
Bioethics and Biosafety"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Матеріали знайомлять майбутнього фахівця з етико-гуманістичними 
основами медицини, розкриють зміст міжнародно-визнаного етичного 
стандарту медичної практики, навчать використовувати його в 
складних проблемних ситуаціях професійної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55876  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толокова Тетяна 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 наукового характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Основи 
біоетики и біобезпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали знайомлять майбутнього фахівця з етико-гуманістичними 
основами медицини, розкриють зміст міжнародно-визнаного етичного 
стандарту медичної практики, навчать використовувати його в 
складних проблемних ситуаціях професійної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55877  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосьпан Валерій Миколайович, Нагорний Євген Васильович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика визначення 
раціонального уніфікованого тарифу об'єднаного транспортного 
підприємства при міських пасажирських перевезеннях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Особливість пропонованої методики формування раціонального 
уніфікованого тарифу полягає в підвищенні привабливості міського 
пасажирського транспорту з метою розвантаження транспортних 
потоків в містах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55878  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Компіляція даних "Розрахунки потреби в тепловій енергії по 
котельним АМКП "Теплокомуненерго"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У компіляції даних упорядковані науково-технічні дані про споживачів 
централізованого опалення м. Антрацит будівель та споруд, 
розрахунки окремих теплотехнічних параметрів та об’ємів споживання 
теплової енергії на опалення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55879  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Валентина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка підприємств України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55880  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Психодіагностична комп’ютерна програма "Фізіолог" (версія 2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для діагностики: психофізіологічного стану 
уваги, об’єму оперативної зорової пам’яті, швидкості диференційної та 
простої зорово-моторної реакції, адекватності сприймання часових 
інтервалів людей різних вікових категорій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55881  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ашанін Володимир Семенович, Алексєєва Ірина Анатоліївна, 
Алексєнко Яна Валеріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Комп’ютерна техніка та математичні методи в 
спорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику викладені теоретичні та практичні матеріали для 
виконання практичних робіт навчальної дисципліни "Комп’ютерна 
техніка та математичні методи в спорті".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55882  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвисюк Микола Іванович, Парфьонова Ірина Іванівна, Кабачна Алла 
Василівна, Касьянова Олена Миколаївна, Майоров Олег Юрійович, 
Сердюк Олександр Іванович, Рогова Олена Геннадіївна, Оганезова 
Ганна Вікторівна, Гуріна Інеса В'ячеславівна, Просоленко Наталія 
Василівна, Фломін Юрій Володимирович, Драганова 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 "Програма та навчальний план спеціалізації 
"Менеджмент в охороні здоров'я" за фахом "Менеджмент організацій і 
адміністрування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлена навчальна програма розрахована на підготовку 
спеціалістів з менеджменту в охороні здоров'я і є нормативним 
документом, в якому визначається зміст навчання на циклі 
спеціалізації, встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної 
підготовки фахівців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55883  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Соболь Андрій Володимирович, 
Войцеховський Ян Сергійович, Москаленко Денис Русланович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний відеофільм "Конструктивні схеми механізмів наводки 
артилерійських гармат"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У відеофільмі розглянуто конструктивні схеми механізмів наводки 
артилерійських гармат, показані моделі елементів передач та з'єднань, 
принцип їх роботи. Відеофільм призначений для студентів військових 
кафедр (артилерійські війська) ВНЗ та курсантів ВВНЗ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55884  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
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 інституціональної довіри 
в медицині"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір застосовується для визначення рівня довіри до інституту охорони 
здоров’я.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55885  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
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 терапевтичного альянсу у 
пацієнтів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір застосовується для визначення типологічних обставин 
терапевтичного альянсу у хворих з лікарем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55886  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "ПЕСНЬ ПОЛЕВОГО ЖАВОРОНКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з нарисів, статей, заміток з балкона автора, 
документів та іншого.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55887  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Михайло Петрович, Сірик Вадим Миколайович, Різник 
Олександр Володимирович, Педос Олег Іванович, Маркін Микола 
Володимирович, Чабан Денис Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного призначення "Комплекс засобів захисту 
конфіденційної інформації вузла (віддаленого АРМ) інформаційно-
телекомунікаційної системи. Технічне завдання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс створений для створення та впровадження захищених 
технологій оброблення інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55888  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Михайло Петрович, Сірик Вадим Миколайович, Яценко 
Іван Іванович, Чистякова Людмила Сергіївна, Маркін Микола 
Володимирович, Куцик Микола Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Програмний комплекс управління 
персоналізацією біометричного ідентифікаційного додатку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для автоматизації технологічних операцій 
виготовлення біометричного ідентифікаційного додатку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55889  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сірик Вадим Миколайович, Педос Олег Іванович, Пронін Євген 
Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Програмний комплекс електронної 
персоналізації біометричного ідентифікаційного додатку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для прийому та перевірки цілісності вхідних 
даних, формування логічної структури даних у відповідності до вимог 
ІСАО.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55890  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сердца звук" ("Поёт моя душа")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55891  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєзін Андрій 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 "Шансон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55892  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

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 "Таксист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55893  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ястребова Ганна Анатоліївна  
 

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 "Шоу ростовых кукол Анны Ястребовой" ("Шоу 
кукол")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Калейдоскоп комедійних образів, які оригінально вирішують життєві 
ситуації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55894  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Андрій Володимирович (Kandr)  
 

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 "Око system server" ("око_serv")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55895  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білінська Тетяна Мирославівна, Варнавських Катерина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Формування організаційної культури 
спеціалістів державної служби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55896  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрогайцева-Коваль Ганна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Каталог з ілюстраціями "КАТАЛОГ РЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ № 4"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55897  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Микола Юрійович (Алоким Окнєшутвє)  
 

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 композиційно-графічних зображень "Великий герб країни 
"Україна". Соборність" ("Великий герб країни "Україна")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55898  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Догадайло Яна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Науково-методичні 
рекомендації щодо інтерпретації результатів дослідження, проведеного 
методом головних компонент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55899  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попик Юрій Васильович  
 
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 "Фізика напівпровідників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55900  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник "Психофізіологія дітей 1-3 років"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55901  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Ефективний урок. Початкова 
школа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікуання: Ефективний урок. Початкова школа.-К.: Редакції газет 
з дошкільної та початкової освіти, 2013.-120с.-(Бібліотека "Шкільного 
світу") 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55902  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина Миколаївна, Сливкіна Вікторія Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник з англійської мови для учнів 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів "Dive into English"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Dive into English: Підруч. з англ.мови для 7 кл. 
загальноосвіт. навч. закл./В.М.Буренко, В.В.Сливкіна.-К.:Фірма 
"ІНКОС", Лінгвіст, 2012.-208 с.:іл. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55903  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капіруліна Світлана Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Фізична географія України. 8 клас: плани-
конспекти уроків на друкованій основі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фізична географія України. 8 клас: плани-конспекти 
уроків на друкованій основі/С.Л.Капіруліна.-Х.:Вид-во "Ранок", 2013.-
112с.-(Серія "Конструктор уроку") + 1 електронюопт. диск (CD-ROM). 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55904  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Школа Фонтенбло у контексті французького мистецтва 
XVI ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Школа Фонтенбло у контексті французького 
мистецтва XVI ст. монографія/Ю.В.Романенкова. К.:НАКККіМ, 2011.-
248с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55905  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Робочий зошит з української літератури. 5 
клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Робочий зошит з української літератури. 5 клас: навч. 
посіб. для загальноосвіт. навч. закл./Л.Т.Коваленко - К.: Видавничий 
дім "Освіта", 2013.-56с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55906  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бонч-Бруєвич Георгій Федорович, Носенко Тетяна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація та обробка електронної 
інформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація та обробка електронної інформації: 
навчальний посібник/Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І.;Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка, Ін-т суспільства, каф. інформатики.-К.:[Київ. ун-т ім. 
Б.Грінченка], 2013.-92с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55907  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Тетяна Іванівна, Бонч-Бруєвич Георгій Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Соціальна інформатика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціальна інформатика: навч. посіб./Т.І. Носенко, 
Г.Ф. Бонч-Бруєвич; Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, Ін-т суспільства.-К.: 
[Київ. ун-т ім. Б.Грінченка],2013,-140с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55908  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драч 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)  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів 
"Історія української культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Драч О.О. Історія української культури. Навчально-
методичний посібник для самостійної роботи студентів. - Черкаси:ПП 
Чабаненко Ю.А., 2013.-120с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55909  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Економіка та релігія: теорія та практика взаємовпливу"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економіка та релігія: теорія та практика 
взаємовпливу: монографія: - К.:КНТ, 2014-410с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55910  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астаф'єва Марія Миколаївна, Жильцов Олексій Борисович, Юртин 
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)  Навчальний посібник "Математика. Вступ до спеціальності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику дається уявлення про предмет математика, її місце в 
системі наук, роль, яку математика відіграє у пізнанні світу і 
моделювання як метод такого пізнання. Велика увага приділяється 
проблемам математичної творчості, специфіці математичного 
мислення, популярно розповідається про розв'язання деяких 
знаменитих математичних задач.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55911  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенко Ольга Володимирівна, Соломаха Анжеліка Вікторівна, 
Павлюк Роман Олександрович, Сінельник Ірина Павлівна, Веклич 
Юлія Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Методика навчання іноземних мов у початковій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Навчальний посібник висвітлює основні базові категорії методики 
навчання іноземних мов, особливості формування іншомовної та 
іншомовленнєвої компетенції учнів початкової школи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55912  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалова Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія та теорія дизайну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглядаються головні етапи становлення та розвитку 
промислового дизайну держав західної Європи, США, Японії, Росії та 
України. Особлива увага приділяється концепції творчості відомих 
дизайнерів, а також аналізу творів, що увійшли до скарбниці світового 
дизайну.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55913  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канафоцька Галина Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організаційна культура навчального закладу"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглядаються питання з основ формування сучасної 
організаціної культури навчального закладу. Розкрито основні поняття 
та зміст організаційної культури і специфіку її формування в 
навчальних закладах. Висвітлено актуальні питання формування 
професійних компетенцій сучасного керівника для забезпечення 
розвитку та вдосконалення організаціної культури навчального 
закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55914  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сінельник Ірина Павлівна, Веклич Юлія Іванівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів ВНЗ "Active English Study. 
Активне вивчення англійської мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник підготовлено для викладачів та студентів ВНЗ денної і 
заочної форм навчання з метою сприяння активному накопиченню 
англомовного лексичного матеріалу у межах тем, що вивчаються з 
дисципліни "Практика усного та писемного мовлення" та 
"Практичний курс англійської мови".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55915  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Навчально-репертуарний посібник для студентів 
ВНЗ "Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів 
та виконавців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику вміщено музичні твори на слова Б.Гринченка, дані про 
композиторів і ноти музичних творів на вірші поета.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55916  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнєв Валентин 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 "Любить - значит жить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55917  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климентьєв Сергій Олегович, Карамушка Сергій 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 "Что же ты хочешь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55918  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климентьєв Сергій Олегович, Карамушка Сергій 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 "Когда ты с ней"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55919  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климентьєв Сергій Олегович, Карамушка Сергій 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 "Нет мечты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55920  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий проект "Проект створення корпоративної мережі з 
використанням послуг декількох Інтернет-провайдерів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі проводиться наукове дослідження шляхів ефективного 
управління персоналом на прикладі сучасного підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55921  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наташа Воронцова (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 "Текила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55922  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марута Наталія Олександрівна, Явдак Ірина Олександрівна, Колядко 
Світлана Петрівна, Череднякова Олена 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)  Науковий твір "Резистентні тривожно-фобічні розлади (чинники 
формування та методи корекції)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено диференційовані схеми лікувально-профілактичних заходів 
для подолання резистентності у хворих на тривожно-фобічні розлади, 
що здійснювались поетапно за рахунок комплексного підходу з 
застосуванням психофармакології та психотерапевтичного втручання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55923  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Три ангела и половинка. Лейкоз полуночи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга про пригоди молодої дівчини Немфеі Роузл, яка покинула свою 
сім’ю і знайшла своє щастя з "Трьома Ангелами".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55924  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Три ангела и половинка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга про пригоди молодої дівчини Немфеі Роузл, дочки Маркуса 
Роузта, місцевого ювеліра з дрібними достатками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55925  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоненко Ігор Вікторович, Тихоненко Інна Олексіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Человек дождя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Время-миг", "Город-сон", "Давай-давай", "До 
сентебря", "Ночь", "Клетки", "Мама-лапа", "Человек-дождя", "Это 
дождь виноват", "Я вновь хочу в СССР", "Я лечу".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55926  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Моє Портофіно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55927  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Жар-Птиця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55928  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заславська Світлана Ігнатівна, Ничкало Нелля Григорівна, Яценко 
Людмила Василівна, Кумейко Надія Матвіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник для професійних технічних навчальних закладів у трьох 
частинах "Облицювальні роботи (інтегрований курс модульного 
навчання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Облицювальні роботи (інтегрований курс модульного 
навчання):  Підручник для проф.-техн. навч. закладів: У 3 ч. / С.І. 
Заславська, Н.Г. Ничкало, Л.В. Яценко, Н.М. Кумейко / За ред. 
Заславської С.І. Ч.1. - Донецьк: Видавничий відділ ІПО ІПП УМО, 
2011. - 498 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55929  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гримайло Дмитро Львович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сборник стихов "Уличная акварель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник віршів, написаних авторами на протязі 25 останніх років 
життя. Вірші висловлюють особистий погляд автора на лірику, життя, 
любов, патріотизм та смерть.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55930  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розділи 11-й "Болонський процес: виміри змін" та 12-
й "Компетентності менеджера інноваційної діяльності у соціально-
педагогічній сфері" монографії "Змістові інновації у магістерській 
підготовці соціальних педагогів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії схарактеризовано інноваційні підходи до оновлення 
змісту магістерської підготовки фахівця за спеціальністю "Соціальна 
педагогіка" у ВНЗ України. Висвітлено широке коло складових 
професійної підготовки майбутніх фахівців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55931  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Розділи 16-й "До питання глобального поширення 
волонтерських рухів та управління міжнародними волонтерськими 
програмами" та 17-й "Механізми ресоціалізації неповнолітніх 
засуджених в умовах пенітенціарної системи України" монографії 
"Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії схарактеризовано інноваційні підходи до оновлення 
змісту магістерської підготовки фахівця за спеціальністю "Соціальна 
педагогіка" у ВНЗ України. Висвітлено широке коло складових 
професійної підготовки майбутніх фахівців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55932  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мучак Альона Миколаївна (Альона Карат)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Счастье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55933  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочкова Іванна Петрівна  
 

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 "Мої фото"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55934  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Тищенко 
Олег Євгенович, Черкасов Дмитро Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Корпорація "Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення  (СМЗ) 
на виносне автоматизоване робоче місце (АРМ-В) радіолокаційної 
станції (РЛС) П-18МА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для приймання й обробки радіолокаційної 
інформації (РЛІ) від АРМ-О, від іншої аналогічної РЛС і формування 
загальної траси, автоматизованого керування виводом висотоміра на 
азимут цілі, приймання інформації про кут місця цілі, розрахунку і 
прив'язки висоти до площинних координат повітряного об'єкту, видачі 
інформації споживачеві, документування й операцій оператора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55935  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарріс, GarryS (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 "Первая любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55936  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарріс, GarryS (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Без тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55937  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарріс, GarryS (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 "Нелюбовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55938  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарріс, GarryS (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 Новым годом!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55939  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарріс, GarryS (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 "Чудо-любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55940  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долина Аліна Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Sound English"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для студентів факультетів іноземних мов і 
складається з трьох модулів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55941  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долина Аліна Василівна, Духницький Тарас Ігоревич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Sound English"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для студентів факультетів іноземних мов і 
складається з трьох модулів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55942  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб сайт "WWW.CTPAXOFF.NET"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55943  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарріс, GarryS (псевдонім), Слободський Олег Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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  55944  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рекова Наталія Юріївна, Тельнова Ганна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки фінансового управління 
інтегрованих корпоративних структур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковому творі розроблено інструментарій фінансового управління 
інтегрованих корпоративних структур на основі нейронних мереж та 
нечіткого моделювання, який дозволяє не тільки достатньо точно 
визначити ефективність фінансового управління інтегрованою 
корпоративною структурою, але й приймати науково обгрунтовані 
управлінські рішення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55945  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелешко Дмитро Дмитрович, Пелех Юрій Миронович, Ізонін Іван 
Вікторович  

 

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 "Маркерування монофонічного звукового 
сигналу на основі показника гладкості Гельдера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спроектовано і розроблено програмну систему, що призначена для 
маркерування мовного сигналу в задачах ідентифікації на основі 
використання методів спектрального аналізу та локального показника 
Гельдера.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55946  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Конкурентоспроможність підприємництва: оцінка та 
стратегія забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В.А. Конкурентоспроможність 
підприємництва: оцінка та стратегія забезпечення: Монографія. - Д.: 
Вид-во ДУЕП, 2006. - 276 с. 

 

Анотація   

Розглядаються проблеми дослідження конкурентоспроможності 
підприємства, процеси формування конкурентних переваг на різних 
стадіях економічного розвитку та механізми розробки і реалізації 
стратегії забезпечення конкурентоспроможності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55947  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Анатолій Петрович, Павлова Валентина Андріївна, Малигіна 
Валентина Дмитрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Риба та рибні товари"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Риба та рибні товари: Навчальний посібник / А.П 
Козлов, В.А. Павлова, В.Д. Малигіна. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2008. - 280 с. 

 

Анотація   

Розглядаються відомості про будову, класифікацію, споживчі 
властивості, процеси, що впливають на якість, вимоги до якості риби, 
особливості упакування, маркування, перевезення і зберігання риби та 
рибних товарів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55948  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Титаренко Людмила Дмитрівна, 
Малигіна Валентина Дмитрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Ідентифікація та фальсифікація продовольчих 
товарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Малигіна В.Д. 
Ідентифікація фальсифікації продовольчих товарів: Навчальний 
посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 192с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55949  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Татарінов Вадим Вадимович, Жукова 
Анастасія 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)  Монографія "Інноваційний розвиток підприємства: організація, 
оцінка потенціалу, ефективність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інноваційний розвиток підприємства: організація, 
оцінка потенціалу, ефективність: монографія / В.А Павлова, В.В. 
Татарінов, А.Г. Жукова. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський 
університет імені Альфреда Нобеля, 2013. - 200 с. 

 

Анотація   

Розглядаються теоретичні основи інноваційного розвитку 
машинобудівних підприємств з точки зору організації та формування 
інноваційного потенціалу: прикладні аспекти дослідження 
інноваційного потенціалу та ефективності інноваційного розвитку: 
досліджено інноваційну активність підприємств, можливості їх 
інноваційного розвитку та проведено комплексну оцінку інноваційного 
потенціалу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55950  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина 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 "Дослідження торговельного асортименту спеціалізованого 
магазину як основа його оптимального формування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розглядаються характеристики асортиментного портфеля 
торговельного підприємства за його шириною, глибиною та 
збалансованістю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55951  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка казок "Сборник сказок Аса Гувеса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка складається з 22 казок різної тематики. Казки для дорослих та 
дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55952  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "БИЗНЕС: ОТ 
ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це книга для тих, хто не хоче стояти на місці, а прагне змінити своє 
життя на краще і внести вклад у розвиток своєї справи і суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55953  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилов Олексій Вікторович, Ляшенко Олександр 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)  Підручник "Спеціальна методика математики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику охарактеризовано роботу  з розумово відсталими учнями 
на уроках математики. Включає в себе питання вивчення 
арифметичних і геометричних тем та розділів - пропедевтичний період 
навчання, у молодших (1-4-й) та старших (5-9-й) класах. У ньому 
пропонується матеріал, яким здатні оволодіти діти зі стійким 
порушенням інтелектуального розвитку на протязі всього періоду 
навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55954  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Майдановець"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Статуетка хлопця вироблена із глини. Хлопчик символізує 
"Майданівця", який має класичну булаву, щит та взутий у домашні 
капці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55955  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Валентина Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Основи класичної фізики" для 
студентів вищих навчальних закладів (механіка, молекулярна фізика, 
електродинаміка)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55956  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вова Сонцев (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 "Невежда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55957  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Олена Миколаївна, Дешко Валерій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання енергоефективності вищих 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз міжнародного законодавства по оцінюванню 
енергоефективності будівель. Запропоновано методику, що слугує 
інструментом системи енергоменеджменту та дозволяє провести 
первинне оцінювання рівня ефективності використання 
енергоресурсів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55958  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Олена Миколаївна, Дешко Валерій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення планових витрат енергоносіїв 
підрозділами Національного технічного університету "Київський 
політехнічний інститут"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано підходи до визначення витрат на електричну та 
теплову енергію, на базі визначення мінімально необхідної величини 
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енергоспоживання для забезпечення роботи вищого навчального 
закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55959  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Положення про систему мотивації ощадливого 
енерговикористання підрозділами вищого навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Положення передбачає створення Фонду енергозбереження установи 
для забезпечення матеріального стимулювання осіб та підрозділів, що 
забезпечили раціональне енерговикористання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55960  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Внутрихозяйственные "рынки мозгов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55961  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кислинська Наталя Миколаївна (Natali Goldman)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Рідна Україна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Изменения. Украина 2014", "Дерево счастья", 
"Колокольчики", "Оберег", "Весна", "Девчонки", "Невесты", 
"Желания", "Звездопад".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55962  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оніщук Євгеній 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 "RegSat Taxi System"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для автоматизації роботи у транспортній сфері.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55963  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомич Микола 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 "Психологічні особливості розвитку професійно 
важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія може становити інтерес для науково-педагогічних та 
наукових працівників, аспірантів, студентів, курсантів вищих 
навчальних закладів, психологів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55964  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисова Світлана Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

513 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Мезомасштабные циркуляции в горах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55965  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітенко Микола Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія Росії. Від найдавніших часів до наших 
днів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів 
України, а також стане в пригоді всім, хто цікавиться історією 
Російської Федерації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55966  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремажевська Віра Миколаївна, Терлецька-Павлів Іванна Іванівна, 
Торкаєнко Ірина Ігорівна  

 

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 "Читанка. 2 клас" для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей зі зниженим зором   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55967  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розподіл вступників між навчальними закладами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті пропонується методологія незалежного розподілу між 
навчальними закладами як інструмент розширення можливостей 
реалізації права на рівний доступ до вищої освіти. Пропонується 
алгоритм автоматизованого розподілу вступників за спеціальностями 
та навчальними закладами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55968  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базар Мар'яна Степанович, Шаблій Олег Миколайович, Пулька 
Чеслав Вікторович, Цимбалюк Любов Іванівна, Король Олег Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Дослідження сили струму в індукторі індукційного 
нагрівального приладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено математичну модель визначення сили струму в 
індукційних нагрівальних приладах. Проведено аналітичне та графічне 
дослідження залежності сили струму від ряду геометричних параметрів 
теплообмінника та індуктора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55969  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шекер Павло Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Онлайн сервис по поиску и 
покупке Автомобилей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55970  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Валентина Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для учнів професійно-технічних училищ 
"Електротехніка з основами промислової електроніки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить навчальний матеріал з тем: "Основи 
електростатики", "Постійний струм  та кола постійного струму", 
"Електромагнетизм", "Змінний струм", "Електровимірювальні 
прилади", "Трансформатори та електричні машини", "Основи 
промислової електроніки".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55971  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татьяна MirRa (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55972  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Акуніна (псевдонім)  
 

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)  Заставка до телепрограми "Весільні традиції з Юлією Акуніною"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заставка є початком телепрограми, яка присвячується весільним 
традиціям країн світу та транслюється у кожній передачі. Основною 
метою є формування у глядачів образу та впізнавальності програми 
"Весільні традиції з Юлією Акуніною". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55973  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаян Леонід Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Управлінська моделююча система 
"Імітатор Реальних Управлінських Ситуацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55974  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтар Віталій Ігорович, Нечипорук Олена Петрівна, Набок Дмитро 
Анатолійович  

 

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 "Determine the value"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Задачею програми є визначення залежності вартості елементів від їх 
надійності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55975  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набок Дмитро Анатолійович, Нечипорук Олена Петрівна, Гонтар 
Віталій Ігорович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Deterministic connectivity"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Задачею програми є визначення надійності складних систем з 
детермінованою зв'язністю елементів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55976  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мащенко 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 програма "Компонент статистики для комерційної 
системи менеджменту контенту 1-С Битрикс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система має можливість бути налаштованою на кешування даних 
задля економії серверних ресурсів, це є необхідним для ресурсів з 
великою кількістю відвідувачів, адже кожен перехід на сторінку з 
компонентом забирає певний процесорний час, а він зазвичай 
лімітований.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55977  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир Павлович, 
Дрейс Юрій Олександрович, Корченко Анна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма шифрування даних 
криптографічним алгоритмом IDEA з покроковою візуалізацією 
процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даного програмного продукту є шифрування даних з 
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покроковою візуалізацією процесів на основі криптографічного 
алгоритму IDEA.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55978  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімова Олена Владиславівна, Нечипорук Олена Петрівна, Тичко 
Олександр Сергійович, Саприкін Артем Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення основних характеристик 
безпілотного літального апарату"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку основних літальних 
характеристик: маса, швидкість, тяга на гвинті, кутова швидкість 
обертання літака, кут тангажу, висота польоту, нормальне 
перевантаження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55979  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмелько Юрій Михайлович, Соломенцев Олександр Васильович, 
Заліський Максим Юрійович, Бідний Микола Семенович  

 

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 "Процедура статистичної класифікації з 
бінарно-квантованим перетворенням вихідної статистики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначенням програми є вирішення задач аналізу процедур 
статистичної класифікації з бінарно-квантованим перетворенням 
вихідної статистики з фіксованим обсягом вибірок, що виникають під 
час розробки та модернізації різноманітних інформаційно-
вимірювальних систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55980  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конін Валерій Вікторович, Мельничук Богдана Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінки координат виміряних супутниковою 
навігаційною системою ГЛОНАСС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволить розраховувати координати користувача і 
ефемериди навігаційних супутників ГЛОНАСС.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55981  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давлет'янц Олександр Іванович, Давлет'янц Артем Олександрович, 
Клобуков Віталій Віталійович  

 
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 "Автоматизована система оповіщення 
пасажирів транспортних підприємств" ("КП "АСОПТП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автоматизована система мовного оповіщення призначена забезпечити 
оперативність, повноту і якість відтворення мовних сигналів на 
декількох мовах в мовних мережах аеропортів, залізничних, морських, 
річкових вокзалів тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55982  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтар Віталій Ігорович, Нечипорук Олена Петрівна, Набок Дмитро 
Анатолійович  

 
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 "Football Clubs Info"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Завданням програми є додавання різноманітної інформації про 
футбольні клуби. Програма має зручний інтерфейс та можливості для 
додавання інформації і завантаження відповідних зображень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55983  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтар Віталій Ігорович, Нечипорук Олена Петрівна, Набок Дмитро 
Анатолійович  

 

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 "Optimization of reliability"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завданням програми є знаходження оптимального значення надійності 
системи при оптимальному значенні її вартості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55984  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Delta t"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Завданням програми є розв'язати задачу імітаційного моделювання з 
використанням принципу дельта t.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55985  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конін Валерій Вікторович, Захарова Вероніка Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінки координат виміряних супутниковою 
навігаційною системою GPS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма дозволяє розрахувати координати користувача і 
ефемеридних навігаційних супутників GPS.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55986  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грекова Анастасія Костянтинівна, Кузнєцова 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 ілюстраціями "Концептуальна модель освітлювального 
приладу "Морська  раковина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55987  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саінчук Аріадна 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)  Письмовий твір наукового характеру "Методичні вказівки з 
організації наукової роботи для магістрів, аспірантів, докторантів, 
здобувачів у Одеському національному морському університеті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В методичних вказівках викладені права та обов'язки аспірантів, 
відображені визначення "псевдонауки, паранауки й інженерні вчення", 
вимоги до дисертації та монографії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55988  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Время и пространство"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Минуле вже існує, майбутнє ще не існує, існує тільки теперішнє, тому 
теперішнє і минуле-майбутнє є протилежності. Час тече з минулого в 
майбутнє, тому час і теперішнє є протилежності, а протилежності одна 
від одного бути не можуть, тож теперішнє не може бути часом, а час не 
може бути теперішнім.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55989  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слайковській Андрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Iron City"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55990  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижов Олексій Анатолійович, Попов Андрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інформаційно-навчальна система 
"Інтелектуальна система дистанційного навчання на основі 
когнітивних прототипів представлення предметно-орієнтованих знань" 
("ІСДНКП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє здійснювати навчання студентів медико-
біологічного профілю на основі прототипів когнітивних структур 
особистості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55991  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григораш Олена Леонідівна  
 

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)  Музичний фільм "Гарний настрій - запорука миру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відеофільм про моє рідне село Дружба.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55992  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапар Світлана Іванівна, Москова Людмила Миколаївна, 
Новожилова Ольга Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Відкрите Акціонерне Товариство "Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Запорожская АЭС. Блок 5. РО. Модернизация ТЗБ 
УСБ, облегчающая управление аварией с течью из 1 контура во 2 
контур, и модернизация САОЗ ВД для обеспечения возможности 
управления  давлением на напоре при работе насоса системы на 1-й 
контур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення, що стосується оперативної діагностики та своєчасного 
виявлення великої течі теплоносія з 1-го контуру в 2-й на блоці 5 
Запорізької АЕС.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55993  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапар Світлана Іванівна, Москова Людмила Миколаївна, 
Новожилова Ольга Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Відкрите Акціонерне Товариство "Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Южно-Украинская АЭС. Блок 1. Реакторное 
отделение. Реализация алгоритма автоматизации управления течью 
теплоносителя 1-го во 2-й контур ПГ. Модернизация алгоритмов ТЗ и 
Б в ПТК УСБ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення, що стосується впровадження алгоритму захисних дій при 
течі теплоносія з першого контуру у другий контур.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55994  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошуба Іван 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 "Емблема громадської організації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення чотирикутної зірки кольору білого металу, цілісність 
форми якої складають 48 малих променів, що загостреними фалдами 
розходяться з центру, та 4 центральних великих променя, спрямованих 
між собою під прямим кутом вістрями назовні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55995  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михаил Санин (псевдонім), Дубровський Володимир Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Михаил Санин - 2014"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Я мечтаю", "Отец", "Вера", "Твоя любовь", 
"Друзьям", "Грозный", "Свой крест", "Когда ты рядом", "Я 
влюбленный", "Я буду облаком", "Подари мне", "Пусть я один", 
"Который день", "Несправедливая к нам судьба", "Какое счастье", "Я 
постараюсь".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55996  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод лечения и 
профилактики заболеваний бронхолегочной системы по Киричевской 
Л.Ф."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод включає використання рослинного припарату мирта, грудного 
збору у вигляді чаю, а також в курс лікування входить дихальна 
гімнастика, прогулянка в ялівцевому гаю, по березі моря і щоденний 
масаж грудної клітки з маззю каштана кінського з ялівцем, інгаляції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55997  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киричевська Лариса Пилипівна  
 
Повне ім’я або 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 "Метод лечения 
атеросклероза и его осложнений по Киричевской Л.Ф."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод включає використання комплексу гомеопатичних препаратів, а 
також заняття спеціальною зарядкою типу підняття рук і ніг вранці та 
ввечері, призначення дієти, збалансованої по жирах, білках і 
вуглеводаж тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55998  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киричевська Лариса Пилипівна  
 
Повне ім’я або 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 "Мазь софоры 
японской для лечения кожных заболеваний и их осложнений"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мазь надає ефективну протизапальну, антиалергічну, бактерецидну, 
протипухлинну дії, а також дозволяє знімати набряклість.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  55999  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киричевська Лариса Пилипівна  
 

Повне ім’я або 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 "Зеленое чудо - 
препарат для восстановления здоровья"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Препарат готують у вигляді меду і пилку сосни, що збирають і 
попередньо сушать, та додаванням в суміш морської водорослі 
спіруліни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56000  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеренко Віталій 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 "Сценарий реалити-шоу "АНТИАНИРА ОМА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В основі сценарію знаходиться оригінальна ідея прояви сучасної жінки 
в образі амазонки. Шоу припускає матеріальні винагороди та 
суперпризи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56001  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахундов Володимир Максудович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методика расчета тонких оболочек с малым количеством 
однонаправленных слоев на основе пространственных моделей 
деформирования"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Достовірність методики підтверджена рішенням за допомогою 
прикладної теорії волокнистих матеріалів, задачі про роздування 
гумокордних діафрагм торообразної форми, що використовуються в 
технології щинного виробництва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56002  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Напрями підвищення ефективності стратегічного управління 
запасами залізорудної сировини на металургійному підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виявлено варіативність категорії "логістична стратегія", визначені 
складові загальної логістичної стратегії із застосуванням логістичного 
підходу у сфері матеріально-технічного постачання металургійного 
підприємства та використанням методів наукового аналізу, напрями 
реалізації стратегії обмежуючих факторів та управління ними.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56003  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів до пісень "Серце піснею говорить" ("Сердце песней 
говорит")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку ввійшли 69 текстів до пісень українською та російською 
мовами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56004  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "ArtSkin"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56005  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозір Ольга Геннадіївна  
 

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 "План проведения рекламных (маркетинговых) акций "ArtSkin" 
("Рекламная акция "ArtSkin")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56006  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федірко Наталія Вікторівна, Єфремов Дмитро Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Електронний текст лекцій науки 
"Економіка суспільного сектору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56007  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубінін Віктор Власович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 
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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 "Інтереси народу: плюралізм поглядів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інтереси народу: плюралізм поглядів/В.В. Дубініна; за 
науковою ред. В.П.Беха; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 2012.-485 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56008  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрижаков Віктор Анатолійович, Дьяченко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Концертні етюди. Для баяна та 
акордеону на різні види виконавської техніки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.Дрижаков, І.Дьяченко. Концертні етюди: 
навчально-методичний  посібник.-К: Вид-во НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 2012.-67с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56009  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 
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 достижения цели версии 2.0 
(АРМ СИС ОДЦ 2.0)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для підготовки окремим користувачем вхідних 
даних вирішувальних у мережевому середовищі задач знаходження 
оптимального компромісу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56010  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Облегченная версия программы "Локальная 
инструментальная система оптимизации достижения цели версии 2.0 
((ЛИС ОДЦ 2.0)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вирішення задач знаходження оптимального 
компромісу між вартістю та часом виконання заданої сукупності 
звичайних і вкладених ланцюжків зв’язаних операцій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56011  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник 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 "Солов’їні гаї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56012  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зуб Леся Миколаївна, Карпова Галина Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут еволюційної екології Національної 
академії наук України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Макрофітний індекс (МІ): методика визначення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір представляє собою опис методики визначення 
макрофітного індексу, в основі якого полягає закономірна зміна 
індикаторних груп видів макрофітів, що відбувається у водоймі 
відповідно до зростання рівня забруднення та погіршення якості води, 
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насамперед у результаті антропогенної евтрофікації. Макрофітний 
індекс - показник екологічного стану водойми та якості води, що 
обчислюється шляхом визначення наявності у водоймі видів певної 
індикаторної групи та підрахуванням загальної кількості макрофітів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56013  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нежный поцелуй"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання ліричного складу, виконана у жанрі поп-музики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56014  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зачем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання драматичного складу, виконана у жанрі поп-
музики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56015  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Море по колено"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня жартівливого характеру, виконана у жанрі поп-музики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56016  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбово-довідковий планшетний посібник "Шахова алгебраїчна 
нотація з роз’ясненнями та прикладами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Довідник містить детальний опис з пояснювальними прикладами, які 
навчають використанню, шахової алгебраїчної нотації, прийнятої 
ФІДЕ для своїх турнірів і матчів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56017  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курдюков Андрій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис музичного інструменту "Шум ручья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56018  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

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  
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твору (творів)  Комп’ютерна програма "ReportsBus"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмно-апаратний комплекс, що взаємодіє з АРІ за допомогою 
POST GET запитів через HTTPS -протокол.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56019  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киселевський Олександр Георгійович, Дніпровський Дмитро 
Олексійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С.Л. ГЛОБАЛ СЕРВІС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "MSTS.UA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56020  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Моя мрія про долю України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56021  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 
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 "Троянда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На картині зображена квітка білого кольору, що символізує глибину і 
щирість людських відносин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56022  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

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 "Зерно допомоги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено простір червоного, білого, жовтого кольорів, що 
загалом символізує допомогу, що розсіюється аналогічного зерну.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56023  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

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 "Краса невідомості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображений символ нескінченності, що символізує 
нескінченність можливих варіантів як в широкому, так і у вузькому 
сенсі, що і є одним з видів краси реальності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56024  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

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 "Несподівана радість"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині в центральній картині зображено простір з червоно-жовто-
зелених стрічок, які символізують несподівану радість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56025  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

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 "Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено на білому тлі жовто-блакітна стрічка, що 
символізує Україну як країну-учасницю міжнародних відносин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56026  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пеньковська Наталія Михайлівна, 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)  Навчально-методичний посібник "Основи психологічного 
консультування в методі позитивної психотерапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір адресовано студентам спеціальностей "Психологія" та 
"Практична психологія" денної, заочної форми навчання та 
післядипломної освіти, учасникам освітних проектів з позитивної 
психотерапії і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56027  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибанов Олександр 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 "Сервер сбора и хранения данных от 
мобильных и стационарных объектов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується для збирання та аналізу даних телеметрії, 
моніторингу технологічних параметрів мобільних і стаціонарних 
об’єктів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56028  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Реформування управління державою Україною як 
підвищення соціальної відповідальності перед населенням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті розглядаються питання скорочення функцій Президента 
України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56029  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Одеський національний медичний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Медицинская запущенность - форма жестокого обращения с 
детьми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено рекомендації, як запобігати виникненню медичної 
занедбаності, своєчасно виявляти, а при її виявленні діяти в інтересах 
дитини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56030  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котова Наталя Володимирівна, Грищенко Наталія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Одеський національний медичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Синдром жестокого обращения с ребенком: выявление и 
алгоритм помощи детям с ВИЧ-инфекцией"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі обгрунтовано необхідність включення синдрому жорстокого 
поводження з дитиною в стратегію первинної медико-санітарної 
допомоги дітям "Інтегроване ведення хвороб дитячого віку"  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56031  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Звіт з науково-дослідної роботи "Метод збурень в теорії пружності та 
електромагнітопружності анізотропних тіл"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонований метод малого параметра, що дозволив звести 
розв'язання задач лінійної теорії пружності та в'язкопружності, задач 
фізично або геометрично нелінійної теорії пружності, а також електро- і 
магнітопружності до послідовного розв'язання задач теорії потенціалу. 
Це дало можливість отримати розв'язки низки принципово нових, 
практично важливих контактних задач з різними умовами контакту, 
виду тіл та анізотропії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56032  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Марія Костянтинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Маркетингова кооперація як один із дієвих механізмів 
скорочення витрат на етапі ініціалізації проекту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано механізм зниження маркетингових витрат під час 
проведення функціонального аналізу проекту за рахунок стратегічного 
альянсу підприємств у сфері маркетингу на основі коопераційних 
взаємодій між ними.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56033  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Артем Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛАРТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування "Варіація на В.А. Моцарт. Kyrie eleison"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою аранжування, створене із частин творів В.А. Моцарта 
"Kyrie eleison" і "Tuba mirum".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56034  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кугутяк Микола Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник документів "Великий Скит у Карпатах: у 3 т. Т. 1: Патерик 
Скитський. Синодик"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить українські рукописні пам'ятки, написані скитськими 
монахами в ХVII - XVIІI ст. Рукописну спадщину становлять Патерик 
Скитський, до якого ввійшли "Житіє Іона" ієромонаха Ігнатія,  "Завіт 
Духовний" і "Регула" для Скитика першого ігумена Обителі 
ієросхимонаха Феодосія, а також великоскитський Синодик.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56035  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Світлана Іванівна, Хмєлєвська Оксана Миколаївна, 
Мокієнко Андрій Вікторович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Визначення водоростей та ціанобактерій у 
мінеральних водах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ціанобактерії та водорості знайдено у 50 мініральних водах України 
різного хімічного складу, як натуральних так і фасованих та 
негазованих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56036  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жунько Дмитро 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)  Твір наукового характеру "Комплексный подход к диагностике и 
коррекции урологических заболеваний у пациентов с метаболическим 
синдромом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метаболічні фактори ризику, зокрема, метаболічний синдром виступає 
в ролі, що об'єднує ланки між розвитком серцево-судинних 
захворювань (ССЗ), еректильною дисфункцією та 
андрогенодефіцитним станом, що у сукупності впливає на тривалість і 
якість життя чоловіків працездатного віку.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56037  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сборник макетов стендов и рисунков, размещенных 
на сайте "Stendzp.com"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стенди макетів і малюнків розроблені для дитячих дошкільних 
установ та шкіл для використання в учбовій практиці, в інформаційній 
та розважальній сферах. На стендах розміщені інформаційні написи та 
малюнки, що є наочним матеріалом у навчальному процесі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56038  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птащенко Ліана Олександрівна, Іщук Валерій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Економіко-математична модель збалансованості економічних 
інтересів суб'єктів ринкових відносин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Економіко-математична модель збалансованості економічних інтересів 
суб'єктів ринкових відносин дозволяє визначити точку збалансованості 
економічних інтересів FSC таких суб'єктів як держава, підприємці й 
окремі особистості та пропонує оптимальне рішення цієї 
збалансованості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56039  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степашко Володимир Семенович, Костенко Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комбінаторно-селекційний алгоритм 
багатоетапного пошуку моделі оптимальної складності MULTI"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для послідовного пошуку результату повного перебору, тобто 
моделі оптимальної складності, яку одержують за комбінаторним 
алгоритмом. Програма реалізує процедуру поетапного формування 
структур та оцінювання параметрів моделей з послідовним 
збільшенням кількості аргументів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56040  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімон Олена Георгіївна (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 "Счет с животными от 1 до 10"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів присвячена вивченню дітками лічби від 1 до 10. Вірші 
невеликі та легкі у запам'ятовуванні, тому діти швидко засвоюють 
матеріал. Це сприяє не тільки вивченню лічби, а й розвитку пам'яті та 
уваги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56041  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімон Олена Георгіївна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Шаг за шагом к знаниям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка казок навчить дітей доброму ставленню не тільки до людей, а й 
до тварин. Описані у казках навчальні та цікаві моменти сприятимуть 
пробудженню інтересу до пригод, розвитку дружніх стосунків та 
взаємоповаги. Збірка буде цікава для читання дітям та їх батькам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56042  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герус Ярослав Русланович  
 

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 "Мама, я еду без рук!!!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56043  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трокоз Віктор Олександрович, Трокоз Андрій Вікторович, 
Карповський Павло Валентинович, Данчук Олексій Володимирович, 
Карповський Валентин Валентинович, Карповський Валентин 
Іванович, Постой Руслана Вікторівна  

 

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 експрес-оцінки умовно-рефлекторної 
діяльності свиней"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика може бути використана для швидкого визначення типу 
вищої нервової діяльності та формування високопродуктивного стада 
свиней, які мають високий рівень імунітету та обміну речовин у 
тваринницьких господарствах різних форм власності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56044  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оптичний метод визначення зрілості фруктів і овочів"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод стосується техніки оцінювання якості фруктів та овочей на 
різних ступенях зрілості і використовується у харчовій промисловості 
сільського господарства для сортування продуктів за параметрами 
якості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56045  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Андрій Володимирович, Скрипник Анатолій Миколайович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод питомих транспортних витрат та оптимізація 
неоднорідних контурів електричних мереж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод дозволяє вирішити конкретні питання щодо оптимального 
розмикання електричних мереж з метою зменшення технологічних 
втрат або ж при не менших попередніх їх значеннях забезпечити 
технічні та технологічні умови експлуатації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56046  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тавлуй Інна Петрівна, Дубровін Валерій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм розробляння, впровадження, поліпшування 
та оцінювання розширеної СУЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм дозволяє за основними фазами проекту (концептуальна, 
планування, реалізації, завершення) дослідити послідовність дій, що 
забезпечують створення СУЯ підприємства із унікальними ознаками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56047  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тавлуй Інна Петрівна, Дубровін Валерій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Трирівнева модель системи управління якістю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У контексті загального управління якістю принцип відображення 
якості може бути зображений за трьома рівнями: якість управління 
проектом з розроблення та впровадження СУЯ; якість управління 
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організаційно-управлінської системи; якість управління процесом 
основної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56048  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Ольга Василівна (Денісонечко)  
 

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 "Денісонечко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56049  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

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 "Холодно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56050  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

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 "Кукунг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка розрахована на дітей віком від 6-ти років. В ній розповідається 
про те, як маленька дівчинка перемогла Великого Дракона лише тому, 
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що віднайшла свою справжню суть. Кукунт - істота, що спочатку 
зацікавила дівчинку здатністю до гри, а потім виявилася справжньою 
сутністю дівчинки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56051  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

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)  Оповідання "Большой мух"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оповідання призначене для дітей. Тема оповідання - пригода, яка 
сталася на відпочинку однієї сім'ї з двома дітьми. Центром уваги стає 
страхітлива комаха, яка потрапляє у дім. Тато стає на захист сім'ї від 
непроханого "звіра". Оповідь ведеться від третьої особи і має 
юмористичний нахил.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56052  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Кирило Юрійович, Маліков Микола Васильович, 
Богдановська Надія Василівна  

 

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 "Спорт-Експрес: оцінка функціональної 
підготовленості організму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення медико-біологічного обстеження 
для експрес-оцінки рівня функціональної підготовленості організму, 
дозволяє підвищувати ефективність системи контролю за 
функціональним станом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56053  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротенфельд Юрій Олександрович  
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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 "ТРИЛОГИЯ УМА: восхождение от рассудка 
к разуму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє побудувати модель, призначену для наочного 
пояснення філософських категорій та понять з метою розвитку 
розумового мислення учнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56054  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

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 науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Философия в школе: трилогия ума"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику запропоновано новий філософський метод розумового та 
етичного розвитку дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56055  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побережний Петро Анатолійович  
 

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 "Крапля Всесвіту. Теорія будови Всесвіту, Ефір, 
Електрон - атом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Весь наш Всесвіт, про який ми знаємо з класичної науки, насправді є 
набагато простішим і складається він увесь з часток Ефіру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56056  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Марина Вікторівна, Чебан Юлія Юріївна, Скорозінська Алла 
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)  Науковий твір "Автоматизація процесу закриття бухгалтерських 
рахунків з використанням табличного процесу EXCEL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою документ-шаблон з 18 робочими листами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56057  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Впровадження нових джерел і підходів фінансування 
розвитку соціальної сфери сільських територій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє собою організаційно-економічну модель 
фінансування розвитку соціальної інфраструктури сільських 
територій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56058  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанін В’ячеслав Сергійович, Дубініна Марина Вікторівна, 
Потриваєва Наталя Володимирівна, Кузьома Віталій Вікторович, 
Ксьонжик Ірина Володимирівна, Чебан Юлія Юріївна, Сирцева 
Світлана Володимирівна, Лугова Ольга Іванівна, Пісоченко Тетяна 
Сергіївна, Горбач Світлана Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Музей бухгалтерського 
обліку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музей представляє собою наукоао-бухгалтерський комплекс, який 
успішно поєднує у собі специфіку ведення та викладання 
бухгалтерського обліку на різних етапах його становлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56059  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадча Катерина Петрівна, Осадчий Вячеслав Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Технології дистанційного навчання. 
Робота з Moodle 2.4"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Технології дистанційного навчання. Робота з Moodle 
2,4, Навчально-методичний посібник/ К.П. Осадча, В.В. Осадчий.-
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014.-396с. 

 

Анотація   

Посібник призначено викладачам ВНЗ, шкільним викладачам, 
студентам педагогічних ВНЗ і всім тим, хто цікавиться методикою 
організації дистанційної підтримки освітнього процесу із 
застосуванням систем управління.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56060  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович, Осадчий Вячеслав Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Бази даних та інформаційні системи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бази даних та інформаційні системи. Навчальний 
посібник/ С.В. Шаров, В.В. Осадчий. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. 
Хмельницького, 2014.-352с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник буде корисним для студентів ДВЗ, викладачам, 
розробникам баз даних та фахівцям у галузях інформаційних 
технологій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56061  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Мендерецький Вадим Владиславович, 
Панчук Олег Петрович, Чорна Оксана Григорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Безпека життєдіяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., 
Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб.-Л.: Центр учбової 
літератури, 2011.-276с. 

 

Анотація   

Посібник побудовано так, що до нього увійшли традиційні питання, які 
розглядаються в курсі безпеки життєдіяльності з позиції особистісно 
орієнтованого навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56062  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Мендерецький Вадим Владиславович, 
Панчук Олег Петрович, Чорна Оксана Григорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи охорони праці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., 
Чорна О.Г. Основи охорони праці. Навч. посіб.- К.: Центр учбової 
літератури, 2011.-224с. 

 

Анотація   

В посібнику зібрані завдання для виконання лабораторних та 
практичних досліджень з дисципліни "Основи охорони праці", 
"Безпека життєдіяльності".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56063  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Мендерецький Вадим Владиславович, 
Панчук Олег Петрович, Білик Роман Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Охорона праці в галузі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Охорона праці в галузі [текст]: навчальний посібник 
/П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик - К.: 
"Центр учбової літератури", 2013.-322 с. 

 

Анотація   

Посібник охоплює три блоки стосовно дисциплін "Основи охорони 
праці", "Охорона праці в галузі".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56064  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревегук Віктор Якович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Полтавщина під німецькою окупацією (1941-1943)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56065  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичні рекомендації щодо 
визначення етапів життєвого циклу інновацій з урахуванням ефекту 
дифузії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Згідно з теорією дифузії інновацій ідея втілюється у нових 
модифікаціях першого продукту і поширюється на інші продукти і 
галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56066  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большенко Світлана Федорівна  
 

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 "Оцінка конкурентних переваг 
трудового потенціалу регіонів: методологічний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод текстономії адаптовано для оцінки конкурентоздатності 
трудового потенціалу регіонів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56067  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маник Віталій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка хорових творів без супроводу "Хорові твори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли твори відомого українського композитора, лауреата 
міжнародних конкурсів, викладача хорового диригування Віталія 
Маника, написані в період 1987-2014 рр.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56068  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Ольга Валеріївна (Дина Даури)  
 

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 белетристичного характеру "Узкий 
круг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56069  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

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 "Есть как есть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56070  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

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 "За окном"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56071  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

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 "Столик на двоих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56072  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
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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 "УЕЗЖАЕМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56073  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2014  
 

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 "Торопимся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56074  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білякович Микола Олексійович, Мороз Валентин Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки для проходження науково-
дослідницької практики для студентів денної і заочної форм навчання"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки призначені для проходження науково-
дослідницької практики для студентів денної і заочної форми 
навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56075  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ступка Остап Богданович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій кінофільму "Тев’є-молочник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56076  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Сергій Петрович, Притискач Іван 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 "Оцінка режимів роботи трансформаторів за 
технічними критеріями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створена для оцінки стану силових масляних 
трансформаторів та дозволяє аналізувати їх режим роботи для ЕПС за 
технічними критеріями на основі даних про ЕН та температуру 
оточуючого середовища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56077  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притискач Іван 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 "Оцінка економічної ефективності силових 
трансформаторів на основі імітаційного моделювання питомих 
дисконтованих витрат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створена для оцінки економічної ефективності силових 
трансформаторів на основі стохастичної мінімізації питомих 
дисконтованих витрат за допомогою імітаційного моделювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56078  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір "Сценарий фильма "Корона Скифской империи или о 
бедном еврее замолвите слово"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сценарій до історичного фільму, дії якого відбуваються у 18 ст.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56079  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Трио Новая жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки включено 13 альбомів пісень на різну тематику, присвячених 
служінню Богу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56080  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Иванченко (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)  Монографія "Альтернатива капитализму. Ценностная адаптация 
процессного подхода в кризисном событии" ("Альтернатива 
капитализму")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Иванченко В.П. Альтернатива капитализму.-К.: 
Спринт-Сервіс, 2014-420с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56081  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селіванов 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 "1С:Аудит-Контроль(+) для України" 
("1С:Аудит-Контроль(+)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання персоналом суб'єктів 
аудиторської діяльності в Україні при виконанні аудиторських 
завдань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56082  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

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 "Obraz's Logo "Eye with spiral" ("Obraz Eye")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено око зі спіралью в середині.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56083  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Станіслав Романович, Величко Олег Миколайович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна, Коломієць Леонід Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп’ютерна програма для комплексної оцінки компетентності 
експертів з урахуванням невизначеності даних" ("Компетентність НД 
1.0")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для комплексної оцінки компетентності 
експертів в різних галузях науки і техніки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56084  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Станіслав Романович, Величко Олег Миколайович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна, Коломієць Леонід Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп’ютерна програма для комплексної оцінки компетентності 
експертів на основі методу аналізу ієрархій" ("Компетентність МАІ 
1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для комплексної оцінки компетентності 
експертів в різних галузях науки і техніки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56085  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольова Тетяна Олександрівна (Кольорова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Два кольори, дві мови, два крила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56086  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Аркадій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція і слайди до неї "Финансовая безопасность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56087  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронін Ларіса (VORONIN LARISA//US)  
 

Повне ім’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 "Желань"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із зображення квадрату сірого кольору на тлі якого 
розташовано слово "Желан", виконане стилістичним шрифтом двома 
кольорами: чорним та зеленим. Причому літера "Ж" виконана як 
фрагмент костюму з краваткою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56088  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронін Ларіса (VORONIN LARISA//US)  
 

Повне ім’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 "MACKENTOSH STUDIO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із прямокутного сірого кольору, на тлі якого у нижній 
частині розташовано криву, а у центральній частині словосполучення  
"MACKENTOSH STUDIO", виконане чорним кольором та 
стилістичним шрифтом, причому слова розташовані один під одним.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56089  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронін Ларіса (VORONIN LARISA//US)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

559 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "V"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із зображення квадрату чорного кольору, на тлі якого 
в центральній частині розташовано літеру "V", виконану стилістично. 
Вона відображає ворот піджаку. Зображення літери виконано жовтим 
кольором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56090  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронін Ларіса (VORONIN LARISA//US)  
 
Повне ім’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 "Voronin"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір складається із прямокутника чорного кольору, на тлі якого в 
центральній частині розташовано слово "Voronin", виконане жовтим 
кольором стилістичним шрифтом, причому літера "V" виконана 
стилістично та відображає ворот піджака.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56091  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронін Ларіса (VORONIN LARISA//US)  
 
Повне ім’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 "V"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір складається з зображення квадрату синього кольору, на тлі якого 
в центральній частині розташовано літеру "V", виконано стилістично, 
білим кольором. Ліворуч та праворуч від літери розташовані криві 
лінії червоного кольору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56092  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронін Ларіса (VORONIN LARISA//US)  
 
Повне ім’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 "VORONIN sport"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір складається із зображення прямокутника синього кольору, на тлі 
якого розташоване словосполучення "VORONIN sport", виконане 
білими та червоними кольорами стилістичним шрифтом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56093  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронін Ларіса (VORONIN LARISA//US)  
 
Повне ім’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 "Михаїл ВОРОНІН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір складається із зображення прямокутника синього кольору, на тлі 
якого у нижній частині розташовано словосполучення "Михаїл 
ВОРОНІН", виконане білим кольором, а у верхній частині зображено 
знак, який складається з двох частин і утворює неправильний ромб, 
виконаний білим кольором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56094  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніченко Максим Валентинович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірка творів з одинадцяти графічних 
зображень "Мапа єдиної України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічні зображення містять контур мапи України з оригінальними 
фантазійними фоном, що символізує спільність та згуртованість 
населення єдиної країни.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56095  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Письмовий твір навчально-освітнього характеру "Засіб навчання 
"Мапа єдиної України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір презентує навчання "Мапа Єдиної України", виконаний у вигляді 
розвиваючої настільної гри - конструктора типу пазл, який у зібраному 
вигляді відтворює територію єдиної та суверенної держави України. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56096  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Рикачевський Олексій 
Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ущільнення даних на основі BWT - 
перетворення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує ущільнення текстових тв бінарних файлів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56097  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплексный 
инвестиционный проект "Строительство правобережной станции 
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очистки сточных вод г. Киева с подводными коллекторами и 
отводящим каналами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56098  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганок Артур Ростиславович  
 

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)  Твір навчального характеру "Робоча програма дисципліни 
"Менеджмент виробництва аудіо-візуального продукту" для навчання 
студентів вищої школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє собою конспект та тематичний план викладання 
предметів менеджменту виробництва аудіовізуальних продуктів у 
вищій школі, а також рекомендації щодо викладання та вимоги до 
результатів навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56099  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЛАСІС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Intelocom"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації управління та моніторингу 
територіальної мережі в режимі реального часу із можливістю 
адаптації до потреб замовника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56100  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарєв Сергій Юрійович  
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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)  Збірка творів "Мультипликационный развивающий сериал для детей 
"Мультипедия" ("Мультипедия")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний і развиваючий серіал для маленьких дітей, що візуалізує в 
мультиплікації ряд передових концепцій раннього розвитку дитини. 
Цільова аудиторія продукту - діти у віці від 0+ і їхні батьки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56101  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погуда Наталія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методическое обеспечение как инструмент инвестирования в 
долгосрочные проекты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56102  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Страхова Оксана Петрівна, Рижов Олексій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Явление стабильности средней величины 
электрокожной проводимости по постоянному току в акупунктурных 
"точках-источниках меридианов" на теле человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Встановлено невідоме раніше явище стабільності середньої величини 
електрошкірної провідності по постійному струму в акупунктурних 
"точках-джерелах меридіанів", що розташовані на кінцівках людини. 
Явище полягає в тому, що при обчисленні середніх в популяції значень 
провідності кожної точки-джерела окремо, виявляється висока ступінь 
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схожості цих середніх значень між аналогічними точками правої і лівої 
частин тіла, але помітна відмінність середніх значень між різними 
точками-джерелами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56103  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Анатолій Анастасійович, Мельник Валентин Павлович, 
Крижановський Євгеній Миколайович, Підгорний Микола 
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 "Геоінформаційна система підтримки 
прийняття рішень для ліквідації надзвичайних ситуацій під час 
перевезення небезпечних вантажів у Черкаській області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система забезпечує автоматизований збір інформації щодо реагування 
при виникненні надзвичайних ситуацій при перевезенні небезпечних 
вантажів за вказаним  видом небезпечного вантажу та представлення 
зібраної інформації у вигляді звіту з можливістю перегляду та друку.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56104  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боримчук Олександр 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)  Музичний твір з текстом "Меняется все"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56105  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веренчик Олексій Юрійович (deTach), Фандера Денис Анатолійович, 
Войтович Руслан 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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "detach-collection"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56106  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 

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 "Инновационное решение по 
технологическому изменению развития автодорожного комплекса 
Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56107  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Технико-
экономическое обоснование строительства "Илоперерабатывающего 
завода органических удобрений" в рамках реконструкции 
Бортнической станции аэрации по переработке иловой пульпы и ила со 
старых иловых полей БСА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56108  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штефан-Токіч Інна Анатоліївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Детективний роман "Соблазненные светом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56109  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ставлення студентів медичних закладів 
освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації до роботи за фахом 
"Організація і управління охороною здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для аналізу та вирішення проблем освіти, 
кадрового забезпечення галузі охорони здоров'я України з погляду 
динаміки мотивації студентів IV, V, VI курсів лікувального та 
стоматологічного факультетів навчальних закладів освіти України 
щодо професійної діяльності за фахом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56110  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Олександр Володимирович, Вінник Максим 
Олександрович, Звір Сергій Ігорович, Круглик Владислав Сергійович, 
Бушнєва Валерія 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 "Договірна робота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це універсальний програмний продукт для організації системи 
договірної роботи в установах усіх типів. Основними можливостями, 
які надає програма для ведення договірної роботи є підготовка, 
узгодження, зберігання договорів, формування бланків документів, 
ведення журналу договорів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56111  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксененко Володимир 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)  Літературно-письмовий твір "Описание обучающего модуля, 
встраиваемого в компьютерные игры"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56112  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Олег Іванович, Шаблій Олег Миколайович, Цимбалюк Любов 
Іванівна, базар Мар'ян Степанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Дослідження питомої потужності теплових джерел при 
відновленні експлуатаційних властивостей циліндричних деталей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56113  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аветіков Давид Соломонович, Ставицький Станіслав Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Класифікація 
механізмів ковзання шкірно-жирових клаптів голови: "Фасціальний, 
жировий, фасціально-жировий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Наукова розробка відноситься до галузі медицини, а саме до хірургічної 
стоматології та топографічної анатомії.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56114  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аветіков Давид Соломонович, Ставицький Станіслав Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Обгрунтування 
класифікації топографоанатомічних ділянок голови на зони ковзання, 
фіксації та проміжні зони"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова розробка відноситься до галузі медицини, а саме до хірургічної 
стоматології та топографічної анатомії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56115  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монастирецький Сергій Євгенович, Бичкова Ірина 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 "НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПО 
ДИСЦИПЛІНІ ЖИВУЧІСТЬ СУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма має такі можливості: управління ходом вирішення 
поставленого завдання, контроль знань і умінь студента в ході 
навчання, наявність зворотнього зв’язку, формування звіту про хід 
навчання студента і автоматичне оцінювання з результатами роботи 
програми.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56116  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єресько Георгій Олексійович, Кігель Наталя Федорівна, Романчук 
Ірина Олегівна, Науменко Оксана Василівна, Даниленко Світлана 
Григорівна, Орлюк Юрій Тимофійович  
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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 "Інструкція щодо організації виробничого мікробіологічного 
контролю на підприємствах молочної промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструкція встановлює загальні правила організація та проведення 
виробничого контролю, що здійснюється  мікробіологічними 
лабораторіями на молокопереробних підприємствах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56117  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ростислав Юрійович  
 

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 "Таблиці судових рішень неоднакового застосування 
норм матеріального права з кредитних та зобов'язальних 
правовідносин. Книга 1" ("Таблиці судових рішень")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить упорядкований підбір судових рішень Верховного суду 
України щодо неоднакового застосування норм матеріального права, 
що регулюють сферу кредитних та зобов'язальних відносин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56118  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

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 "В стиле Pink"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56119  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

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 "Бомба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56120  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

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 "Планета А"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56121  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подколзін Ігор 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)  Збірка поезії "КАК НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ - 79 ВАРИАНТОВ START 
ENGLISH TALKING"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56122  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб перинатальної релаксації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спосіб перинатальної релаксації належить до галузі фізичної 
реабілітації і може бути використаний для профілактики і лікування 
неврологічних проявів дегенеративно-деструктивних ушкоджень 
хребта в процесі лікувального масажу та лікувальної фізичної 
культури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56123  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Корректура полукруговой девиации 
судовых компасов (способ одного постоянного курса)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені різні методики і способи знищення девіації відповідно до 
об'єкту обробки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56124  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сикала Ольга Петрівна, Соколовський Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма  "Програмне забезпечення автоматизації 
скінченно-елементної дискретизації 2D областей" ("2DTriangulator")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблене програмне забезпечення призначене для автоматизації 
скінчено-елементної дискретизації  двовимірних областей, написане 
мовою програмування С# в середовищі Microsoft Visual Studio (.NET 
Framework).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56125  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сикала Ольга Петрівна, Соколовський Ярослав Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення автоматизації 
скінченно-елементної дискретизації 2D областей" ("2DTriangulator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблене програмне забезпечення призначене для автоматизації 
скінчено-елементної дискретизації  двовимірних областей, написане 
мовою програмування С# в середовищі Microsoft Visual Studio (.NET 
Framework).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56126  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, 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 "Розробка і дослідження інтегрованих систем 
"виробництво-розвиток"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена на мові програмування Mahtcad і призначення 
для проведення досліджень інтегрованих виробничих систем та 
видобудування в автоматизовані системи управління.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56127  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирова Валентина Іванівна, Юфименко Вікторія Георгіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Стоматология". Учебное пособие по 
изучающему чтению текстов стоматологического профиля для 
иностранных студентов стоматологических факультетов высших 
медицинских учебных заведений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник містить матеріали для аудиторної та самостійної 
роботи студенті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56128  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаніна Тетяна Петрівна, Сафранов Тамерлан Абісалович, Губанова 
Олена Ростиславівна, Приходько Вероніка Юріївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація муніципальних відходів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56129  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Комфорт-центр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56130  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіндій 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, фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка учбових творів "Учнівський щоденник (тематичний) 2014/2015 
н.р."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів складається з чотирьох учнівських щоденників, 
розроблених для шкіл Чернівецької області.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56131  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Анатолій Васильович ("АртМан - людина мистецтва")  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія-реферат "Код Тарас Шевченко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56132  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулін Михайло 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)  Літературний твір "Рассказ "ДОЧЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір відноситься до жанру оповідання і являє собою 
оповідання з елементами містики, викладене російською мовою.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56133  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

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 "Досить вже"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одна із пісень збірки "Исповедь души".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56134  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

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 "Осінь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одна із пісень збірки "Исповедь души".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56135  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олена Вишна (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 "Колокола"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56136  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свириденко Володимир Юхимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Слеза памяти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56137  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Сергій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методика оцінки показників надійності системи спеціального 
зв'язку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується методика оцінки показників надійності системи 
спеціального зв'язку з врахуванням надійності їх програмного 
забезпечення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56138  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добровольська Лариса Пантеліївна, Третякова Ірина Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплексна програма адаптації першокурсників 
"Здоров'я - Мотивація - Професіонал"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56139  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житнік Тетяна Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

577 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальна програма для нульового класу ДХШ 
(художнє відділення) з дисципліни: "Історія мистецтва" (Молодша 
вікова група 6 років. Термін навчання - 1 рік (Проект)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розрахована на позашкільні навчальні заклади, складена на 
підставі типового навчального плану.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56140  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котова Ліна 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 "Методичні рекомендації "Становлення емоційної 
стійкості студентів-інструменталістів у процесі розучування музичної 
інформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях викладено результати комплексного 
дослідження процесу підготовки студентів вищих закладів освіти до 
сценічних виступів. Обгрунтовано ефективні методи становлення 
емоційної стійкості в інструменталістів під час роботи над музичними 
творами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56141  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Каткова Тетяна Анатоліївна, Фалько Наталя 
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)  Навчально-методичний посібник "Психологія розвитку дитини: 
практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56142  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Іван Павлович, Чорна Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Погляди Василя Олександровича 
Сухомлинського на мистецтво в школі: інтерв'ю з колегами та 
продовжувачами ідей педагога"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56143  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фефілова Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Каліграфія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56144  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Важинський Микола Павлович, Молодиченко Валентин Вікторович, 
Наливайко Іван Павлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Культурологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56145  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошапко Олександр Олександрович, Мулик Оксана 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)  Музичний твір з текстом "На краю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56146  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубіневич Сергій Васильович, Ханік Юрій Петрович, Топоровський 
Дмитро 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 "Програмне забезпечення "TenderMast" ("ПЗ 
"TenderMast")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56147  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заносієнко Катерина Андріївна  
 

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 "Простота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56148  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заносієнко Єлизавета Андріївна  
 

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 "Промінь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56149  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Акушерство 
и гинекология в семейной медицине"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56150  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Акушерство 
та гінекологія в сімейній медицині"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56151  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Obstetrics 
and gynecology in family medicine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56152  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ясній Оксана Романівна, Боцюк Наталія Євгенівна  
 

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 "Pediatrics in 
family medicine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56153  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ясній Оксана Романівна, Боцюк Наталія Євгенівна  
 

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 "Педиатрия в 
семейной медицине"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56154  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волчков Валерій Володимирович, Волчков Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Элементы гармонического 
анализа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56155  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Палій Андрій Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Корозійна активність деяких дезінфікуючих засобів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56156  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовий Микола Вікторович, Кулькова Оксана Вікторівна, Скок Інна 
Анатоліївна, Комариста Алла Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії 
імені О.Н.Соколовського" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
управління технологічними процесами вирощування 
сільськогосподарської продукції високої якості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56157  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ясній Оксана Романівна, Боцюк Наталія Євгенівна  
 

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 в 
сімейній медицині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56158  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Вадим Володимирович, Волков Олександр Євгенович, 
Волошенюк Дмитро Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма моделювання польоту 
літака на базі ергатичної мережецентричної системи керування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в науково-дослідних цілях та 
розробки нових систем посадки літаків та систем вирішення 
профільних ситуацій літаків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56159  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жеманюк Павло Дмитрович, Мозговий Володимир Федорович, 
Моїсєєв Олександр Іванович, Передерій Дмитро Дмитрович  

 

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 "Вспомогательный газотурбинный двигатель 
АИ-450-МС. Руководство по капитальному ремонту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник є основним технічним документом, призначеним для 
виконання капітального ремонту двигуна, що виробив міжремонтний 
ресурс, або достроково знятий з експлуатації, а також складових частин 
двигуна, що окремо надійшли в ремонт.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56160  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жеманюк Павло Дмитрович, Мозговий Володимир Федорович, 
Моїсєєв Олександр Іванович, Передерій Дмитро Дмитрович  

 

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 "Вспомогательный газотурбинный двигатель 
АИ-450-МС. Руководство ремонта по техническому состоянию"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить технологічний процес, що передбачає роботи по 
відновленню двигуна і його складових частин заводським ремонтом 
при досягненні ним визначеного в конструкторській і експлуатаційній 
документації непрацездатного або несправного стану, виробленню 
призначеного стану, виробленню призначеного ресурсу основних 
деталей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56161  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палієнко Валентина Петрівна, Барщевський Микола Євгенович, 
Спиця Роман Олександрович, Вахрушев Борис 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)  Розділ монографії "Загальні положення морфоструктурного та 
неотектонічного картографування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено принципи, завдання тематичного картографування з 
урахування узгодженості, співрозмірності ієрархії, віку геологічних, 
тектонічних, геморфологічних об'єктів.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56162  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добробабенко Юрій Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, музичний твір без 
тексту, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Джазовая система "Jazz system". Система построения 
мелодической импровизации и гармонии в современном джазе"  
("Джазовая система")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56163  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добробабенко Юрій Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Jazz system"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56164  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рузяк Дмитро Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Нейрон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56165  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
"OLGA SHYNKARENKO"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56166  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочарова Оксана 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)  Підручник "Управління безпечністю товарів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В підручнику викладено систематизований матеріал щодо 
розроблення, запровадження та підтримування системи управління 
безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56167  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Майя 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)  Книга "И мир вокруг тебя преобразился..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором представлена збірка віршів, яка надає можливість оздоровити 
себе, навколишніх близьких, планету.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56168  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федосєєва Надія Валентинівна  
 

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 передачі "Експертиза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська телевізійна передача "Експертиза" торкається питань 
захисту прав споживачів в Україні та світі, розповідає про якість та 
безпеку товарів, робіт та послуг, а також знайомить із засадами 
реклами у нашій країні. Зокрема, проводить споживче тестування та 
експертизу товарів, робіт, послуг та реклами і знайомить глядачів з 
висновками щодо цього.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56169  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінтоняк Ганна Григорівна  
 

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)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ганна Вінтоняк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56170  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середюк Тарас Леонідович, Середюк Оксана Іванівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Брендбук мережі ресторанів "MAFIA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Керівництво по фірмовому стилю мережі ресторанів "MAFIA". 
Своєрідний стандарт, в якому відображений набір правил для втілення 
конкретних елементів стилю мережі ресторанів "MAFIA". Створення 
та розробка брендбуку вирішило найважливіші завдання 
систематизації всіх ідеологічних основ бренду, формування цілісної 
картини його сприйняття, а також фіксації конкретних правил 
застосування, місії компанії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56171  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник "Довідник автомобіліста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Довідник автомобіліста містить узагальнену, упорядковану та 
опрацьовану інформацію із законодавчої та нормативно-правової бази, 
а також розроблені примірники та зразки документів відносно 
застосування та використання правил дорожнього руху його 
учасниками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56172  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Довідник "МСЕК. ПІЛЬГИ. СУБСИДІЇ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Довідник містить узагальнену, упорядковану інформацію із 
законодавчої бази та нормативно-правових актів, а також особисто 
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розроблені автором зразки документів стосовно питань медико-
соціальної експертизи, пільг, які отримують особи з інвалідністю, 
субсидії та порядку і умов їх отримання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56173  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Всі діти прагнуть миру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56174  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів для ансамблю бандуристів "Вишивала я рушник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56175  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Сергій 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)  Опис з ілюстраціями "Паркетні плашки "LEHOFLOORS" у збірці 
художнього та геометричного паркету" ("Паркетні плашки 
"LEHOFLOORS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

590 

Анотація   

"LEHOFLOORS" - це набори готових до укладання паркетних плашок 
різних розмірів та кольорів під фінішним покриттям, які дозволяють 
викладати не менш 120 варіантів паркетних візерунків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56176  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шквірін Дмитро Леонідович (Шквирин Дмитрий Леонидович)  
 

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)  Літературний твір науково-практичного характеру "Технологическое 
описание универсального регулируемого водоструйного насоса 
(элеватора) с установленной на нем межфланцевой заслонкой с 
уникальным приводом и особым местом ее установки до или после 
элеватора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі описаний універсальний регульований водоструменний насос 
(елеватор), або схема модернізації встановлених на об'єктах ЖКГ 
звичайних елеваторів, що характеризується тим, що регулюючий 
елемент, який діє за схемою (відкрито-закрито), тобто в режимі 
імпульсного регулювання, встановлений до або після елеватора.   
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56177  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєонов Валерій Євгенович, Соляков Олег Володимирович, Хіміч 
Петро Григорович, Ходаковський Володимир Федорович  

 

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)  Монографія "Обеспечение экологической безопасности судоходства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії викладено основні вимоги міжнародних і національних 
нормативних документів, що регулюють запобігання забрудненню 
морського і повітряного середовища при судноплавстві. Розглянуто 
принципові питання розробки та експлуатації суднового устаткування, 
використовуваного з метою запобігання забруднення морського 
середовища та атмосфери. Детально описаний план управління 
енергетичною ефективністю судна та його ККД.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56178  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіохін Валерій Дмитрович, Горлов Петро Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика розрахунку ступеня впливу 
будівництва і експлуатації вітроенергетичних станцій (ВЕС) на основі 
прогностичної моделі та порівняльної оцінки впливу ВЕС за 
прогностичними даними та проведеними дослідженнями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика на основі прогностичної моделі увібрала в себе всі можливі 
варіанти розвитку сезонних орнітологічних процесів на регіональному 
рівні (Азово-Чорноморський екологічний коридор) і є відправною для 
збору інформації та оцінки стану для конкретних видів, конкретного 
року і для конкретної території.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56179  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіохін Валерій Дмитрович, Чернічко Йосип Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Обгрунтування основних моніторингових 
пунктів (полігони) спостережень для подальших радарних досліджень 
трансконтинентальних міграцій, які будуть репрезентативними для 
Азово-Чорноморського регіону в цілому"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Одним із дієвих підходів щодо визначення окремих природних 
територій у ланцюгу ділянок, як моніторингових полігонів, що входять 
до Азово-Чорноморського екологічного коридору, є орнітологічне 
зонування на основі функціональної оцінки екологічних потреб, які 
забезпечують ресурс сезонних орнітокомплексів та інтегральної оцінки 
ВБУ у підтримки чисельності видів птахів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56180  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір "Карты игральные "Харьковский покер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Даний твір розкриває стратегічне мислення, інтуїцію, уважність. У грі 
використовується спеціально розроблена колода карт у кількості 60 
штук. Карти ранжеровані відповідно до класифікації підприємств за 
розміром і прибутковістю. Картам присвоєні відповідні піктограми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56181  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєонов Валерій Євгенович, Ходаковський Володимир Федорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методичні рекомендації щодо виконання 
випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір розроблений у відповідності з галузевим стандартом підготовки 
магістра спеціальності 8.07010401 "Судноводіння". Дані методичні 
рекомендації розроблені вперше з урахуванням компетентнісного 
підходу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56182  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Людмила Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація "Формування і реалізація державної політики в сфері 
вищої освіти (системно-структурний підхід до виховної роботи у ВНЗ 
України)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дисертацію присвячено узагальненню теоретичних положень і 
розробці науково-методичних рекомендацій щодо реалізації системно-
структурного підходу до формування та втілення в життя виховної 
політики в системі вищої освіти. Визначено зміст виховної політики і 
обгрунтовано принципи їх реалізації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56183  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скакун Віктор Панасович   
 

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)  Художнє видання "Тарас Шевченко і долі його сучасників" (Словник 
персоналій)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі міститься 500 статей про сучасників Т. Г. Шевченка: 
однодумців, друзів, знайомих поета і художника, а також тих, хто 
перебував під впливом його багатогранної творчості. В основу видання 
покладено архівні, епістолярні документи, наукові дослідження, 
подається характеристика суспільно-інтелектуального середовища 
митця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56184  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня з текстом "Не відпускаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56185  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Віталій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика вибору обладнання при проведенні 
переоснащення видобувної дільниці шахти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику вибору обладнання при проведенні технічного 
переоснащення видобувних дільниць підприємств вугільної 
промисловості, яка дозволяє за допомогою порівняння чисельних 
значень інтегральних критеріїв якості обгрунтовано прийняти рішення 
про вибір найбільш перспективного варіанту оснащення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56186  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котелянська Станіслава Адамівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір з питань мистецтва "Положення Міжнародного фестивалю 
мистецтв "Звездный прибой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56187  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карп Сергій Іванович, Іванушкін Костянтин Юрійович, Ремізов 
Станіслав Олександрович, Гіль Максим Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обслуговування 
колійного господарства залізниць АСТРА-Колія" ("АС АСТРА-Колія") 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56188  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максим'юк Анатолій Миколайович, Шабанов Олександр Сергійович, 
Фещенко Олександр Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір - синопсис сіткому "Сквотери"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56189  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасенко Олександр Іванович, Парченко Володимир 
Володимирович, Сафонов Андрій Андрійович, Щербина Роман 
Олександрович, Саліонов Володимир Олександрович, Кремзер 
Олександр Андрійович, Буряк Валерій Прокопович, Постол Наталя 
Анатоліївна, Куліш Сергій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Загальна хімія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій "Загальна хімія" призначений допомогти студентам 
першого курсу фармацевтичного факультету підготуватись до 
практичних занять, глибше засвоїти матеріали, рекомендовані 
навчальною програмою. Отримані знання є основою для вивчення 
аналітичної, органічної, фізичної хімії та інших загальнотеоретичних 
дисциплін.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56190  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасенко Олександр Іванович, Буряк Валерій Прокопович, Кремзер 
Олександр Андрійович, Мельник Іван Володимирович, Парченко 
Володимир Володимирович, Постол Наталя Анатоліївна, Куліш Сергій 
Миколайович, Гоцуля Андрій Сергійович, Щербина Роман 
Олександрович, Сафонов Андрій Андрійович, Саліонов Володимир 
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 "History of medicine and pharmacy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вивчення студентами історії медицини та фармації сприяє 
формуванню наукового світогляду та навичок історичного мислення, 
наукового уявлення про взаємозв'язок природних і спеціальних 
дисциплін, дозволяє підвищити загальнокультурний рівень сучасного 
молодого фахівця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56191  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даншина Світлана Юріївна, Шевель Василь 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 автоматизованого формування форм 
технологічної документації "Шаблон" ("Шаблон")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програму розроблено для етапу виробу складу форм технологічних 
документів. Дозволяє генерувати форми, враховуючи тип і характер 
виробництва, особливості застосовувальних методів виготовлення 
(ремонту) виробів і організації технологічної підготовки та ін.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56192  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александрова Галина Іванівна, Александров Денис Валентинович, 
Митяй Зоя Олегівна  

 
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)  Посібник "Основи красномовства: навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику "основи красномовства" викладений 
дидактичний матеріал, що вможливлює пізнання сутності проблемного 
поля красномовства, його видів, базових понять і категорій, 
фундаментальних принципів. У посібнику надано психолого-
педагогічні основи красномовства, методика підготовки публічної 
академічної промови.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56193  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александров Денис Валентинович  
 

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)  Посібник "Політологія: практикум для студентів вищих навчальних 
закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник орієнтований на перевірку здобутих 
політологічних знань студентів денної та заочної форми навчання, 
контроль навичок, репродуктивного викладу матеріалу. Дидактичний 
матеріал передбачає виконання тестових, практичних, проблемних, 
дискусійних завдань, перевірку знань базових понять і категорій, 
фундаментальних законів політології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56194  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасенко Олександр Іванович, Буряк Валерій Прокопович, 
Парченко Володимир Володимирович, Кремзер Олександр 
Андрійович, Мельник Іван Володимирович, Сафонов Андрій 
Андрійович, Щербина Роман Олександрович, Гоцуля Андрій 
Сергійович, Постол Наталя Анатоліївна, Куліш Сергій Миколайович, 
Саліонов Володимир Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Токсикологічна хімія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику авторами розглянуто токсикологічне 
значення отруйних речовин, наведена перша допомога при отруєнні 
ними, наведені питання для самопідготовки та приклади тестових 
завдань.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56195  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасенко Олександр Іванович, Буряк Валерій Прокопович, Кремзер 
Олександр Андрійович, Мельник Іван Володимирович, Парченко 
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Володимир Володимирович, Постол Наталя Анатоліївна, Гоцуля 
Андрій Сергійович, Куліш Сергій Миколайович, Щербина Роман 
Олександрович, Сафонов Андрій Андрійович, Саліонов Володимир 
Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Общая химия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Загальна хімія розглядає основні хімічні поняття, а також 
найважливіші закономірності, пов'язані з хімічними перетвореннями. 
Ця частина включає основи з різних розділів сучасної науки: фізичної 
хімії, хімічної кінетики, електрохімії, структурної хімії тощо  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56196  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасенко Олександр Іванович, Книш Євгеній Григорович, Буряк 
Валерій Прокопович, Кремзер Олександр Андрійович, Мельник Іван 
Володимирович, Парченко Володимир Володимирович, Постол Наталя 
Анатоліївна, Гоцуля Андрій Сергійович, Куліш Сергій Миколайович, 
Щербина Роман Олександрович, Сафонов Андрій Андрійович, 
Саліонов Володимир Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Патентознавство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головною метою створення даного посібника є вірна орієнтація 
молодих спеціалістів в сфері інтелектуальної власності з метою 
продуктивного створення та правового захисту власних результатів 
інтелектуальної праці.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56197  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ольга Сергіївна, Могилін Дмитро Вікторович  
 

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)  Вірш "С толстым ХУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56198  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Василь Євдокимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Крила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56199  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Василь Євдокимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісень "Прости"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56200  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галайчук Ігор Йосифович  
 

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 "Oncology"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56201  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угляр Юрій Васильович, Домбрович Мирослав Іванович  
 

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 "Онкология"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56202  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угляр Юрій Васильович, Домбрович Мирослав Іванович  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56203  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леськів 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, ілюстрація, складений твір  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

601 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56204  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загурська Ніна Оксентіївна  
 

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 "Радиология"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56205  
 

Дата реєстрації авторського права  26.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добриднєва Наталія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Бабочка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Бабочка", "Пасьянс", "Первое свидание", 
"Прогулка", "Королева", "Крылья", "Где я".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56206  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Крижановський Євгеній Миколайович, 
Гавенко Олег Віталійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний 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 розрахунку 
водогосподарського балансу району річкового басейну Південного 
Бугу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56207  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Крижановський Євгеній Миколайович, 
Гавенко Олег Віталійович, Скорина Любов Миколаївна  

 

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 "Геоінформаційна система для управління 
водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової 
інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди 
Рівненської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56208  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куриленко Віктор 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 "ИДИ СО ЗВЕЗДОЮ" інтерактивний 
путівник по іконі "Різдво Христово" ("ИДИ СО ЗВЕЗДОЙ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для ознайомлення з сакральним 
змістом ікони "Різдво Христове", присвячена вивченню канонічної 
іконографії свята Різдва Христового, а саме: загального сюжету ікони, 
деталей зображення та визначення їх богословського змісту. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56209  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насипаний Віктор Євгенович (Віктор Шторм), Денисенко  Юрій 
Володимирович, Карван Павло Олексійович  

 

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 "Вікно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56210  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вахтангішвілі Вахтанг  
 

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 "Волна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Не говори прощай", "Рай", "Волна накроет", 
"Рубашка", "Танцы ночью".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56211  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усаковський Сергій 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)  Монографія "Прикладные задачи теории надежности сооружений. О 
новой парадигме теории расчета сооружений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто інженерні задачі будівництва, в яких показник надійності 
конструкції застосований як інструмент дослідження. В моделі 
надійності введені додаткові два фактори: неточність розрахункового 
методу і неповнота вихідних даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56212  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городов Олександр Вікторович (Город Олександр)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "A shot" ("Shot")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56213  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстративний каталог дверей "Spring collection 2013 - 2014"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний каталог надає своєму користувачу інформацію щодо найкращих 
колекцій дверей фірми виробника за 2013 та 2014 роки. Кольорові 
фотографії передають реалістичний зовнішній вигляд дверей, їх колір, 
завдяки чому покупець має нагоду підбирати двері в більш зручній 
формі, по каталогу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56214  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

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, складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "Рушники на Спаса (35 см х 60 см)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером рушників на 
свято Спаса.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56215  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

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, складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ДИТЯЧІ ПОДУШКИ (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером наволочок на 
дитячі подушки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56216  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

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 "СКАТЕРТИНИ (140 см х 140 см)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56217  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Кіцула Любов Михайлівна  
 

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 "Система заходів профілактики набутої 
метгемоглобінемії за умов комбінованої дії нітратів, нітритів та 
свинцю"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система запропонованих заходів дозволить попередити виникнення 
серед різних верств населення, передусім дитячого, набутої 
метгемоглобінемії за умов роздільної та комбінованої дії нітратів, 
нітритів та свинцю. Передбачається проводити моніторинг зазначених 
ксенобіотиків у воді, продуктах та добових раціонах харчування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56218  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шипко Володимир Андрійович (Вова Сонцев)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Заспівай Нашу Освіту" ("ЗНО", "ЗНО'1")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56219  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-літературний твір "Вселенная, вещество, элемент и их связь 
в едином Законе взаимного взаимодействия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56220  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Білякович Олег Миколайович, 
Савчук Анатолій Миколайович, Міланенко Олександр Анатолійович, 
Туриця Юлія Олександрівна, Лізанець Віталій Ігорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки спрацювання миючо-диспергуючих 
присадок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Спрацювання присадок - важливий чинник старіння олив. Зниження 
ефективності дії детергентів-дипресантів, зменшення нейтралізуючої 
здатності до критичного значення для даних умов роботи 
супроводжується прискоренням утворення відкладень на деталях ДВЗ, 
прискоренням зношування деталей ЦПГ та інших вузлів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56221  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Мержиєвська Любов Павлівна, 
Сирота Олександр Вадимович, Тріфонов Дмитро Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Гутаревич Юрій Феодосійович, Мержиєвська Любов Павлівна, 
Сирота Олександр Вадимович, Тріфонов Дмитро Миколайович, 
Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Транспортні енергетичні установки 
(традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принцип роботи та 
особливості будови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчальному посібнику описані традиційні та найбільш вірогідні з 
огляду широкого застосування на транспортних засобах нетрадиційні 
та альтернативні енергетичні установки. Для порівняльної оцінки цих 
установок в посібнику коротко описані робочі процеси традиційних 
транспортних енергетичних установок та наведені величини основних 
показників їх роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56222  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свірко Світлана  Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка наукових статей "Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки належить десять статей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56223  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінська Ольга Едуардівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка наукових статей "Формування та аналіз фінансової звітності 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли 5 статей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56224  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Зелінський Олександр Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BFastPay Android"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний додаток під Android  для прийому платежів з 
використанням iCMP/iSMP.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56225  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Чебану Ірина Олегівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 

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 "BFastPay IOS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний додаток під IOS для прийому платежів з використанням 
iCMP/iSMP.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56226  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галамай 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 підключаєма бібліотека 
"Galamay.Infrastructure"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма  є бібліотекою програм і програмних інтерфейсів для 
вбудування у додатки обробки та зберігання даних. Дана програма - це 
універсальна архітектура для безшовної інтеграції різних сервісів 
зберігання і обробки даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56227  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходор Орест Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ставлення лікарів - організаторів охорони 
здоров'я до роботи за фахом "Організація і управління охороною 
здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана комп'ютерна програма призначена для аналізу та вирішенню 
проблем кадрового забезпечення галузі охорони здоров'я України з 
погляду становлення лікарів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56228  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киричевська Лариса Пилипівна  
 
Повне ім’я або 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 "Мазь каштана 
конского с можжевельником для лечения костно-мышечной системы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана мазь призначена для лікування кістково-м'язової системи 
заснована на поєднанні трьох складових, які потенціюють одна одну. 
Основна дія мазі знеболююча, бактерицидна, протизапальна, 
ранозагоювальна.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56229  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киричевська Лариса Пилипівна  
 
Повне ім’я або 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 "Масло "Назол" 
для лечения верхних дыхательных путей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана мазь призначена для лікування верхніх дихальних шляхів має 
дію протизапальну, протинабрякову, бактерицидну, противірусну, а 
також відновлює носове дихання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56230  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киричевська Лариса Пилипівна  
 
Повне ім’я або 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 "Масло-коктейль от 
храпа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56231  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ніна Михайлівна, Лежнєва Валерія 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 
диагностики и хирургической коррекции метроцеле с элонгацией 
шейки матки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений алгоритм діагностики та хірургічної корекції метроцеле з 
елонгацією шийки матки заснований на попередньому визначенні 
варіанту метроцеле. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56232  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ніна Михайлівна, Лежнєва Валерія 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Вариант метроцеле 
с элонгацией шейки матки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований варіант метроцеле з елонгацією шийки матки 
заснований на внесенні змін в існуючу класифікацію POP-Q, які були 
розроблені в процесі хірургічного лікування великої групи хворих з 
даною паталогією. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56233  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод коррекции 
дисфункции ликворо-шунтирующей системы вентрикуло-
перитонеального шунтирования у детей при гидроцефалии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

МетМетод спрямований на поліпшення результатів лікування 
вродженої та набутої гідроцефалії у дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56234  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод 
локального фибринолиза при внутрижелудочковом кровоизлиянии с 
гемотампонадой боковых желудочков недоношенных новорожденных"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний метод заснований на можливості попередження розвитку у них 
постгеморрагичної оклюзійної гідроцефалії з подальшим мінімально 
інвазивним лікувальним алгоритмом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56235  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котик Віорел Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Відлуння душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку пісень входять: "Білий ангел"; "Батьківська земля", 
"Лелеки", "Явір", "Ода бельканто", "Кохана моя", "Гірка черешня", 
"На кладці", "Anii trec".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56236  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корінь Вікторія Валеріївна  
 

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 "Missing you"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56237  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доброволін Максим Валентинович (МАКСТАР )  
 
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 "Макстар "Тепло"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки "Макстар "Тепло" входять: "Лов"; "На дне зимы"; 
"Тепло"; "Начало"; "Стридбол"; "Музыка". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56238  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Social 
Medicine, Organization and Economics of Health Care"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали підготовки мають на меті засвоєння теоретичних основ і 
сучасних принципів охорони здоров'я, методів статистичного аналізу 
медико-біологічних даних, методів вивчення та оцінки стану здоров'я 
населення у взаємозв'язку з чинниками, що на нього впливають, 
організації діяльності закладів охорони здоров'я, методів аналізу та 
оцінки якості надання медичної допомоги населенню тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56239  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Introduction 
to Economics"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основи економічної теорії є формування у студентської молоді основ 
наукового економічного світогляду, який би забезпечив рівні для всіх 
фахівців з вищою освітою стартові можливості свідомих дій в 
економічному житті суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56240  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теренда Наталія 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 "Социальная 
медицина, организация здравоохранения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали допомагають при вивченні здоров'я населення в залежності 
від зовнішніх умов, передусім соціальних умов життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56241  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федчишин Ніна Євгенівна  
 

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 "Social 
Medicine, Organization of Health Care"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали допомагають при вивченні здоров'я населення в залежності 
від зовнішніх умов, передусім соціальних умов життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56242  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осенін Юрій Юрійович, Сергієнко Оксана Вікторівна, Соснов Ігор 
Ігорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "БАРАБАННЕ ГАЛЬМО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Барабанне гальмо для залізничного рухомого складу, яке містить 
гальмівний барабан з прорізами для охолоджуючого повітря, що 
кріпиться на осі колісної пари транспортного засобу, до циліндричної 
поверхні якого  з двох боків за допомогою гальмівних важільних 
механізмів притискають гальмівні колодки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56243  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Привроцька Ірина Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Громадське 
здоров'я та громадське медсестринство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана праця навчає студентів, тому що громадське здоров'я - це такий 
стан демографічної структури, фізичного та інтелектуального 
потенціалу, морально-психологічного клімату, який забезпечує певний 
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рівень життя суспільства і виконання ним всіх соціальних функцій на 
цьому історичному відрізку часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56244  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Привроцька Ірина Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Общественное здоровье и общественное медсестринство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний підручник навчає студентів тому, що громадське здоров'я - це 
стан демографічної структури, фізичного та інтелектуального 
потенціалу, морально-психологічного клімату, який забезпечує певний 
рівень життя суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56245  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Основы 
экономической теории"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основи економічної теорії є формування у студентської молоді основ 
наукового економічного світогляду, який би забезпечив рівні для всіх 
фахівців з вищою освітою стартові можливості свідомих дій в 
економічному житті суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56246  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Основи 
економічної теорії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основи економічної теорії є формування у студентської молоді основ 
наукового економічного світогляду, який би забезпечив рівні для всіх 
фахівців з вищою освітою стартові можливості свідомих дій в 
економічному житті суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56247  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панчишин Наталія Ярославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний підручник вивчає аналіз основних статистичних показників на 
основі доказової медицини, що закладає основи формування навичок 
узагальнення та аналізу медико-біологічних, клінічних та еконолічних 
даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56248  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панчишин Наталія Ярославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету 
"Біостатистика" вивчають аналіз основних статистичних показників 
на основі доказової медицини, що закладає основи формування 
навичок узагальнення та аналізу медико-біологічних, клінічних та 
екологічних даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56249  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Валентина Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник вивчає аналіз основних статистичних показників на основі 
доказової медицини, що складає основи формування навичок 
узагальнення та аналізу медико-біологічних, клінічних та екологічних 
даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56250  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Любов 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 "Соціальна 
медицина, організація та економіка охорони здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Цей підручник має на меті засвоєння теоретичих основ і сучасних 
принципів охорони здоров'я; методів статистичного аналізу медико-
біологічних даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56251  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Робочий зошит 
"Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пропоновані студентам ОКР "Бакалавр" напрямів підготовки 
"Початкова освіта", "Географія", "Фізичне виховання", "Музичне 
мистецтво" методичні матеріали розроблені відповідно до програми 
літньої виробничої педагогічної практики та репрезентовані у формі 
робочого зошита.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56252  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Державний вищий державний заклад "Прикарпатський національний 
університет ім. В. 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 "Шевченкіана Софії Русової"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний посібник адресований викладачам, здобувачам наукових 
ступенів, студентам вищих навчальних закладів, літературознавцям, 
шевченкознавцям, практичним педагогам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56253  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Любов Миколаївна  
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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, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Социальная 
медицина, организация и экономика здравоохранения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний підручник має на меті засвоєння теоретичних основ і сучасних 
принципів охорони здоров'я; методів статистичного аналізу медико-
біологічних даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56254  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Валентина Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Соціальна 
медицина, організація охорони здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету "Соціальна 
медицина, організація охорони здоров'я" допомагають при вивченні 
здоров'я населення в залежності від зовнішніх умов, передусім, 
соціальних умов життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56255  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорнопиский Михайло Гнатович  
 

Повне ім’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 "Володимир Самійленко. Слова і думки. Поетичні твори, статті 
та спогади. Передмова, упорядкування та примітки Михайла 
Чорнопиского"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56256  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Ярослав Юрійович, Ковалюк Олег Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Сайт конференції Контроль і управління в 
складних системах (КУСС)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для надання інформації про міжнародну наукову 
конференцію.  
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 

 

 

622 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хорошковська Ольга Назарівна, Воскресенська Наталія Остапівна, 
Воскресенська Катерина Олегівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Літературне читання. Українська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською 
мовою" підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2458  
 
Дата реєстрації договору                                12.05.2014 
 

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  Воскресенська Катерина Олегівна, Воскресенська Наталія 
Остапівна, Хорошковська Ольга Назарівна - Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хорошковська Ольга Назарівна, Воскресенська Наталія Остапівна, 
Яновицька Наталія Іванівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 
4 класу загальноосвітніх навчальних закладів"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2459  
 
Дата реєстрації договору                                12.05.2014 
 

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  Яновицька Наталія Іванівна, Воскресенська Наталія Остапівна, 
Хорошковська Ольга Назарівна - Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жижа Ганна Віталіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Типовой сценарий  телевизионной передачи 
"Ревизор", "Типовой синопсис", "Общая характеристика 
телевизионной передачи", "Синопсис отбора локаций", "Синопсис 
провокаций", "Образ ведущего", "Правила съемки"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
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Номер реєстрації договору  2460  
 
Дата реєстрації договору                                12.05.2014 
 

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  Жижа Ганна Віталіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Новий канал"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнєдаш Тетяна Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій телевізійного 55 (п'ятдесяти 
п'яти) серійного телесеріалу в жанрі мелодрами - сценарії 55 
(п'ятдесяти п'яти) серій з 1-ї по 55-ту - під назвою "НАША САША" 
("НАША САША") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2461  
 
Дата реєстрації договору                                12.05.2014 
 

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 "СЦ МАСТЕР" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнєдаш Тетяна Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій телевізійного 90 (дев'яносто) 
серійного телесеріалу в жанрі мелодрами - сценарії 90 (дев'яноста) 
серій з 1-ї по 90-ту - під назвою "ПОЦЕЛУЙ" ("ПОЦЕЛУЙ") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2462  
 
Дата реєстрації договору                                12.05.2014 
 

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 "СЦ МАСТЕР" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мельник Катерина Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий ілюстрований твір культурно-
інформаційного характеру "КАРТА КУЛЬТУРНОЇ ЛЮДИНИ"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, ілюстрація  
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Номер реєстрації договору  2463  
 
Дата реєстрації договору                                15.05.2014 

 

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  Мельник Катерина Олександрівна - Дочірнє підприємство "Талан 
Коммунікейшнс "Talan Communications"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скрипова Олександра Сергіївна, Бондар Таїсія Віталіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IW НR&PAYROLL FOR MICROSOFT 
DYNAMICS AX"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2464  
 
Дата реєстрації договору                                15.05.2014 

 

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  Бондар Таїсія Віталіївна, Скрипова Олександра Сергіївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інновер Україна"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Драган Андрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервісні програмні засоби інформаційної 
взаємодії баз даних системи електронного документообігу та АРМ 
Керівника"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2465  
 
Дата реєстрації договору                                26.05.2014 

 

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  Ніколаєв Андрій Володимирович, Москвін Леонід Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система оплати проїзду та 
обліку проходу пасажирів"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2466  
 
Дата реєстрації договору                                28.05.2014 

 

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 Леонов Нікіта Юрійович - Публічне 
акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний 
корпоративний інвестиційний фонд "ЮНІТІ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стасевич Володимир Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Багатофункціональний програмний 
комплекс формування, актуалізації, тривалого (постійного) 
зберігання електронних даних про працівників Державного 
підприємства "Український інститут промислової власності" ("БПК 
"Управління персоналом") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2467  
 
Дата реєстрації договору                                28.05.2014 
 

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  Стасевич Володимир Анатолійович - Державне підприємство 
"Український інститут промислової власності"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вертиполох Антон Олександрович, Сидорченко Марія 
Володимирівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Гімн Київському Метрополітену"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2468  
 
Дата реєстрації договору                                29.05.2014 
 

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  Сидорченко Марія Володимирівна, Вертиполох Антон 
Олександрович - Зайцев Владислав Віталійович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хром'як Христина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Весело Співаймо"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2469  
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Дата реєстрації договору                                29.05.2014 
 

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  Хром'як Христина Юріївна - Зайцев Владислав Віталійович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Старовірець Ярослав Михайлович, Садовніков Роман Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна торгова площадка ДТЕК" та 
оригінальні графічні зображення - дизайн веб-сайту "Електронна 
торгова площадка ДТЕК"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2470  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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 "ВВС ДІДЖИТАЛ 
КОММЬЮНІКЕЙШНС" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДТЕК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сінгатуллін Ренат Назібович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Технічне завдання на розробку програмного 
забезпечення "Додаток EVA MedVisor" v. 4.0" ("Технічне завдання 
MedVisor") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2471  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Сінгатуллін Ренат Назібович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-інженерний центр "Сканер"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Науменко Віталій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Додаток EVA Medvisor" v.4.0" ("MedVisor" ) 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2472  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 
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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  Приватне підприємство "Астрея" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-інженерний центр "Сканер"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довженко Олексій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний каталог з веб інтерфейсом 
ROCKFUTUR"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2473  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Довженко Олексій Сергійович - Ярандін Анатолій Володимирович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дробязко Олексій Борисович, Стеценко Сергій Володимирович, 
Ганенко Михайло Андрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-довідкова система "Ніццька 
класифікація 10-2014"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2474  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Ганенко Михайло Андрійович, Стеценко Сергій Володимирович, 
Дробязко Олексій Борисович - Державне підприємство "Український 
інститут промислової власності"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Папєкова Юлія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "ПІТОН"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Номер реєстрації договору  2475  
 
Дата реєстрації договору                          10.06.2014 

 

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  Папєкова Юлія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКСІМ-ТЕКСТИЛЬ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тупало Костянтин Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "MONTANA"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Номер реєстрації договору  2476  
 
Дата реєстрації договору                           10.06.2014 

 

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  Тупало Костянтин Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКСІМ-ТЕКСТИЛЬ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюзберг Олександр Аркадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "ТЕТРІС 3"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Номер реєстрації договору  2477  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Слюзберг Олександр Аркадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКСІМ-ТЕКСТИЛЬ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюзберг Олександр Аркадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "ДЖАЗ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2478  
 
Дата реєстрації договору                           10.06.2014 

 

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  Слюзберг Олександр Аркадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКСІМ-ТЕКСТИЛЬ"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюзберг Олександр Аркадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "ТЕТРІС 2"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2479  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Слюзберг Олександр Аркадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКСІМ-ТЕКСТИЛЬ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюзберг Олександр Аркадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "СНЕЙК"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2480  
 
Дата реєстрації договору                           10.06.2014 

 

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  Слюзберг Олександр Аркадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКСІМ-ТЕКСТИЛЬ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюзберг Олександр Аркадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Шпігель"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2481  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Слюзберг Олександр Аркадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКСІМ-ТЕКСТИЛЬ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюзберг Олександр Аркадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "ТЕТРІС 1"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2482  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Слюзберг Олександр Аркадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКСІМ-ТЕКСТИЛЬ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратова Вікторія Вадимівна, Шлєєнкова Тетяна Миколаївна, 
Агєєва Олена Володимирівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом для позакласних занять вдома "Художні образи. 9-10 років"  
 
Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2483  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Агєєва Олена Володимирівна, Шлєєнкова Тетяна Миколаївна, 
Кондратова Вікторія Вадимівна - Фізична особа-підприємець Співак 
Вадим Львович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратова Вікторія Вадимівна, Шлєєнкова Тетяна Миколаївна, 
Агєєва Олена Володимирівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом для позакласних занять вдома "У майстернях художників. 8-
9 років"  

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2484  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Агєєва Олена Володимирівна, Шлєєнкова Тетяна Миколаївна, 
Кондратова Вікторія Вадимівна - Фізична особа-підприємець Співак 
Вадим Львович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратова Вікторія Вадимівна, Шлєєнкова Тетяна Миколаївна, 
Агєєва Олена Володимирівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом для позакласних занять вдома "Мова мистецтва. 7-8 років"  
 
Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2485  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Агєєва Олена Володимирівна, Шлєєнкова Тетяна Миколаївна, 
Кондратова Вікторія Вадимівна - Фізична особа-підприємець Співак 
Вадим Львович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саприкіна  Олена Володимирівна, Юрчук Світлана Ігорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом для позакласних занять вдома "Творче асорті. 8-9 років"  
 
Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2486  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 
 

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  Юрчук Світлана Ігорівна, Саприкіна  Олена Володимирівна - 
Фізична особа-підприємець Співак Вадим Львович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саприкіна  Олена Володимирівна, Юрчук Світлана Ігорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом для позакласних занять вдома "Об'ємні фігури. 9-10 років"  
 
Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2487  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 
 

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  Юрчук Світлана Ігорівна, Саприкіна  Олена Володимирівна - 
Фізична особа-підприємець Співак Вадим Львович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саприкіна  Олена Володимирівна, Юрчук Світлана Ігорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом для позакласних занять вдома "Неочікувані скульптури. 7-8 
років"  
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2488  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 
 

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  Юрчук Світлана Ігорівна, Саприкіна  Олена Володимирівна - 
Фізична особа-підприємець Співак Вадим Львович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саприкіна  Олена Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом для позакласних занять вдома "Паперова фантазія. 6-7 
років"  

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2489  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Саприкіна  Олена Володимирівна - Фізична особа-підприємець 
Співак Вадим Львович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нечитайло Святослав Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній твір "Серія художнього дизайну логотипів "КОЗАЦЬКА 
РАДА", "КОЗАЦЬКА" і "РАДА"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2490  
 
Дата реєстрації договору                                10.06.2014 

 

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  Нечитайло Святослав Ігорович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Національна горілчана компанія"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковальов Олександр Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Дизайн Електронного 
каталогу з веб інтерфейсом ROCKFUTUR"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2491  
 
Дата реєстрації договору                                11.06.2014 

 

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  Ковальов Олександр Олександрович - Ярандін Анатолій 
Володимирович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Папєкова Юлія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "ДАНА"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Номер реєстрації договору  2492  
 
Дата реєстрації договору                                11.06.2014 
 

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  Папєкова Юлія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКСІМ-ТЕКСТИЛЬ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зайцев Владислав Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне Забезпечення "Система on-line 
аналітики TWIGAline" ("Система on-line аналітики TWIGAline") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2493  
 
Дата реєстрації договору                                11.06.2014 
 

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  Зайцев Владислав Сергійович - Пацюк Анна Вікторівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мазур Оксана Михайлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художні твори (37 малюнків)  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2494  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2014 
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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  Мазур Оксана Михайлівна - Зімба Олександр Іванович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Базаров Борис Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексна система автоматизації 
управління підприємством Парус-Підприємство, версія 8"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2495  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2014 

 

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  Базаров Борис Анатолійович - Федоренко Тетяна Василівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Базаров Борис Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою Парус-Бюджет, версія 8"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2496  
 
Дата реєстрації договору                                16.06.2014 

 

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  Базаров Борис Анатолійович - Федоренко Тетяна Василівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макаров Михайло Генадійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IVA"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2497  
 
Дата реєстрації договору                                19.06.2014 

 

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 "Нетворк Мультимедіа" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Індор Мультимедіа"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мірко Сергій Олексійович, Рунов Олексій Юрійович, Єщенко Вадим 
Васильович, Бутько Костянтин Геннадійович, Черкасов Віктор 
Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система діловодства "ДОК 
ПРОФ  . СТЕП 2.0" ("АСД") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2498  
 
Дата реєстрації договору                                19.06.2014 
 

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" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВАТУМ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Седньов Денис Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва з текстом "Руководство к 
фирменному стилю MEDIABOARD"  

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2499  
 
Дата реєстрації договору                                25.06.2014 
 

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  Седньов Денис Олександрович - Ковшов Михайло Геннадійович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратова Вікторія Вадимівна, Шлєєнкова Тетяна Миколаївна, 
Назаренко Юлія Олександрівна, Агєєва Олена Володимирівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом для позакласних занять вдома "Граматика мистецтва. 6-7 
років"  

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2500  
 
Дата реєстрації договору                                25.06.2014 
 

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  Агєєва Олена Володимирівна, Назаренко Юлія Олександрівна, 
Шлєєнкова Тетяна Миколаївна, Кондратова Вікторія Вадимівна - 
Фізична особа-підприємець Співак Вадим Львович  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Анусі Рожден Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом та аранжуванням "Как вода"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2501  
 
Дата реєстрації договору                                04.07.2014 
 

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  Анусі Рожден Вікторович - Бушміна Єва Ігорівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Безніс Валентин Олексійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори без тексту: "Cosmik Lite", "Story Untold", "Summer 
Solstice", "Mountanside Air", "Rio de Janeiro", "Aldos Theme", "On 
Memory Highway", "Bossa Pop", "Spring Lite", "Sinrise and Grace", 
"Renewal", "Tree Song", "The End of The Day", "Sveet September", 
"Awake to Lite", "Family Time", "Summers Kiss", "November Rain", 
"Serene Pasture", "Smooth Breeze"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2502  
 
Дата реєстрації договору                                04.07.2014 

 

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  Безніс Валентин Олексійович - Фізична особа-підприємець Котенко 
Віталій Юрійович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Євгенія Анатоліївна, Диба Михайло Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру - Монографія "Девелоперські компанії на 
інвестиційному ринку України"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2503  
 
Дата реєстрації договору                                04.07.2014 

 

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  Диба Михайло Іванович, Поліщук Євгенія Анатоліївна - Державний 
вищий навчальний заклад "Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Диба Михайло Іванович, Ходакевич Сергій Іванович, Івасів Ігор 
Богданович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру - Міжнародна колективна монографія 
"Банковская система Украины: состояние и тенденции развития"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2504  
 
Дата реєстрації договору                                04.07.2014 
 

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  Івасів Ігор Богданович, Ходакевич Сергій Іванович, Диба Михайло 
Іванович - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лаліані Йосиф Едвардович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Цветовой пасьянс "СПЕКТР"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2505  
 
Дата реєстрації договору                                09.07.2014 
 

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 Лаліані Йосиф Едвардович - Осадчий 
Сергій Григорович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Корнійко Роман Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Отчий дім"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2506  
 
Дата реєстрації договору                                11.07.2014 
 

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  Корнійко Роман Іванович - Міжнародна благодійна фундація "Отчий 
Дім"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сербін Олег Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма мобільного додатку 
"COM.PODOROZHNIKI.ANDROID "  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2507  
 
Дата реєстрації договору                                21.07.2014 

 

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 "КАРПУЛ" - КОМУТО, А 
СОС'ЄТЕ АНОНІМ А КОНСЕЙ Д'АДМІНІСТРАСЬЙОН (COMUTO, 
A SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сербін Олег Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PODOROZHNIKI.COM"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2508  
 
Дата реєстрації договору                                21.07.2014 

 

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 "КАРПУЛ" - КОМУТО, А 
СОС'ЄТЕ АНОНІМ А КОНСЕЙ Д'АДМІНІСТРАСЬЙОН (COMUTO, 
A SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Адаменко Валентин Каземирович, Руденко Євген Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конструкторська документація та програмна документація на виріб 
"Експедитор"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
комп’ютерна програма, креслення  

 

Номер реєстрації договору  2509  
 
Дата реєстрації договору                                30.07.2014 

 

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 науково-впроваджувальна 
фірма "Криптон" - Український науково-дослідний інститут 
спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кутовой Дмитро Олександрович, Піщак Іван Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт "MediaNet"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2510  
 
Дата реєстрації договору                                30.07.2014 

 

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  Піщак Іван Олександрович, Кутовой Дмитро Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Індор Мультимедіа"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Порутенко Валерій Георгійович, Оніщенко Олег Віталійович, Репех 
Андрій Васильович, Твердохліб Олег Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Винаходи"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  2511  
 
Дата реєстрації договору                                30.07.2014 

 

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  Ємець Петро Захарович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художні твори (картини): «ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ»,“СПАСИ И 
СОХРАНИ”, «Жертвоприношення ХХІ століття», «Реквієм Святій 
землі», «Звізда Полин», «Чорнобильська мадонна», «За віщо 
покарана, земле моя?», «Як страшний сон», «Остання пісня, пісня 
протесту», «Прости їх, Господи, прости», «Сполох материнських 
надій», «Син Божий», «Час», «Сльози Предтечі», «Україна», «Дорога з 
обіцяного раю», «Мамині очі», «Пісня протесту», «МОЯ ЗЕМЛЯ», 
«Початок 30-кілометрової зони. Колючий пейзаж.», «30-кілометрова 
зона», «Хата діда Максима», «Самотність», «Весняна повінь, річка 
Уж», «Подих Чорнобиля», «Поховання “рижого” лісу», «Сосна-
Обеліск», «Поховання забрудненої техніки»,  «Поросло бур'яном 
село», «Покинуті оселі, село Рудня Вересня», «Покинутий двір», 
«Солов'їна пора, с. Рудня Вересня», «Тихе поле», «Вічна зупинка», 
«Села, села…», «Обпалений ліс», « Поховане село, «Синя далечінь, с. 
Черевач»,  «Убиті троянди», «Життя відцвіло», «Теплий вечір», 
«Тиша перед грозою, річка Уж», «Лісові озера», «Похмурий ранок»  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2512  
 
Дата реєстрації договору                                06.08.2014 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

640 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ємець Петро Захарович - Ратошнюк Дмитро Миколайович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савіщєва-Смаль Маріна Алєксандровна (Савищева-Смаль Марина 
Александровна)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнки "Берил", "Фиона А", "Фиона Б", "Лаурель", "Фарго", 
"Мэдисон ком", "Мэдисон", "Ланкастер", "Новел лист", "Новел 
пейдж", "Новел шрифт", "Пиксель"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2513  
 
Дата реєстрації договору                                08.08.2014 

 

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  Сєгай Сєргєй Івановіч (Сегай Сергей Иванович) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДИВОТЕКС"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довгопол Сергій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ФОРТ:ПОЛИС 8. Управление страховой 
компанией"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2514  
 
Дата реєстрації договору                                08.08.2014 

 

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 "ФОРТ-ЛАБС" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТ-БІТУБІ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довгопол Сергій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ФОРТ:ПОЛИС 8. Управление страховой 
компанией"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2515  
 
Дата реєстрації договору                                08.08.2014 
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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  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТ-ЛАБС" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТ-БІТУБІ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крилюк Віталій Омелянович, Юрченко Володимир Дмитрович, 
Гудима Арсен Арсенович, Кузьмін Валерій Юрійович, Кузьмінський 
Іван Володимирович, Самофал Світлана Сергіївна, Крилюк Олена 
Євгенівна, Падалка Віктор Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Домедична допомога (алгоритми, 
маніпуляції)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2516  
 
Дата реєстрації договору                                15.08.2014 

 

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  Падалка Віктор Миколайович, Крилюк Олена Євгенівна, Самофал 
Світлана Сергіївна, Кузьмінський Іван Володимирович, Кузьмін 
Валерій Юрійович, Гудима Арсен Арсенович, Юрченко Володимир 
Дмитрович, Крилюк Віталій Омелянович - Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної 
медичної допомоги"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Швиданенко Генефа Олександрівна, Бігунова-Новікова Зоя 
Олександрівна, Бойченко Катерина Степанівна, Дзюбенко Любов 
Миколаївна, Дмитренко Артем Іванович, Долгова Людмила Іванівна, 
Клименко Світлана Михайлівна, Криворучкіна Олена 
Володимирівна, Кужель Вячеслав Миколайович, Кузьомко 
Володимир Миколайович, Кузьменко Олена Михайлівна, Кукоба 
Володимир Павлович, Лаврененко Валентина Віталіївна, Литюга 
Юлія Володимирівна, Олексюк Олексій Іванович, Павленко Ірина 
Анатоліївна, Петренко Людмила Анатоліївна, Приходько Людмила 
Миколаївна, Рєпіна Інна Миколаївна, Смірнов Євген Валерійович, 
Семенчук Аліна Олександрівна, Федонін Олексій Сергійович, 
Федорченко Андрій Васильович, Шергіна Лідія Антонівна, Ямненко 
Галина Євгеніївна, Гусєва Ірина Юріївна, Сорока Неля Вячеславівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Колективна монографія "Управління 
ресурсами підприємства"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2517  
 
Дата реєстрації договору                                15.08.2014 

 

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  Сорока Неля Вячеславівна, Гусєва Ірина Юріївна, Ямненко Галина 
Євгеніївна, Шергіна Лідія Антонівна, Федорченко Андрій 
Васильович, Федонін Олексій Сергійович, Семенчук Аліна 
Олександрівна, Смірнов Євген Валерійович, Рєпіна Інна Миколаївна, 
Приходько Людмила Миколаївна, Петренко Людмила Анатоліївна, 
Павленко Ірина Анатоліївна, Олексюк Олексій Іванович, Литюга 
Юлія Володимирівна, Лаврененко Валентина Віталіївна, Кукоба 
Володимир Павлович, Кузьменко Олена Михайлівна, Кузьомко 
Володимир Миколайович, Кужель Вячеслав Миколайович, 
Криворучкіна Олена Володимирівна, Клименко Світлана 
Михайлівна, Долгова Людмила Іванівна, Дмитренко Артем Іванович, 
Дзюбенко Любов Миколаївна, Бойченко Катерина Степанівна, 
Бігунова-Новікова Зоя Олександрівна, Швиданенко Генефа 
Олександрівна - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Захарченко Юрій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "КЕНТАВР"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2518  
 
Дата реєстрації договору                                20.08.2014 

 

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 "Торговий дім "ДТЗ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Термінал "Агро"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Захарченко Юрій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "ZIRKA"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2519  
 
Дата реєстрації договору                                20.08.2014 

 

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 "Торговий дім "ДТЗ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Термінал "Агро"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пашкевич Леонід Полікарпович, Смоловик Олег Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Странник", Пісня "Я вернулся с войны", Пісня "Память 
моя", Пісня "Фотография", Пісня "Город мой", Пісня "Мальчишки-
капитаны"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2520  
 
Дата реєстрації договору                                27.08.2014 

 

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  Смоловик Олег Олександрович, Пашкевич Леонід Полікарпович - 
ПРАЙД КЕПІТАЛ ЛЛП (PRYDE CAPITAL LLP)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мельник Катерина Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий ілюстрований твір культурно-
інформаційного характеру "КУЛЬТУРНА КАРТА УКРАЇНИ"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2521  
 
Дата реєстрації договору                                28.08.2014 

 

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  Мельник Катерина Олександрівна - Дочірнє підприємство "Талан 
Коммунікейшнс "Talan Communications"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дулицький Сергій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір дизайну "Автодозор"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2522  
 
Дата реєстрації договору                                28.08.2014 

 

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  Дулицький Сергій Олександрович - Чередниченко Анатолій 
Миколайович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванов Денис Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Міжнародний кінофестиваль "Чілдрен кінофест". Творча 
концепція"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Номер реєстрації договору  2523  
 
Дата реєстрації договору                                29.08.2014 

 

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  Іванов Денис Віталійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТХАУС ТРАФІК"  

  
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво № 1/2003 

від 08.07.2003 

 

Всеукраїнське об’єднання 

суб’єктів авторських і 

суміжних прав “Оберіг”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб‘єктів авторського права, 

виконавців, виробників фо-

нограм, виробників 

відеограм 

вул. Пушкінська, 32,    

м. Київ, 01004 

 

Свідоцтво № 3/2003 

від 22.08.2003 

 

Державна організація 

“Українське агентство з 

авторських та суміжних 

прав”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб’єктів авторського права 

і суміжних прав (переважно 

здійснює управління 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 Грушевсь-

кого, 28/2,    м. Київ, 

01021 

Свідоцтво № 

14/2008 від 

01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 

організація 

„Всеукраїнське Агентство 

Авторських Прав”  

Колективне управління 

майновими правами 

суб’єктів авторського права 

та суміжних прав  

поштова адреса:  

вул. Гмирі, 4, оф. 13,   

м. Київ, 02140 

 

юридична адреса:   

вул. Довнар-

Запольського, 4,          

кв. 102, м. Київ, 04116 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво № 

15/2009 від 

10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 

організація “Агентство 

охорони прав виконавців” 

Управління на колективній 

основі майновими правами 

виконавців 

вул. Мате Залки, 10-б,  

кв. 64, м. Київ, 04211 

Свідоцтво № 

18/2011 від 

24.01.2011 

Приватна організація 

„Організація 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 

Свідоцтво № 

21/2014 від 

08.08.2014 

Всеукраїнська громадська 

організація „Менеджмент 

інтелектуальної 

власності”  

Управління всіма 

категоріями майнових прав 

суб’єктів авторського права 

провулок Ковалівський, 

буд. 13, кв. 64, м. 

Кіровоград, 25002 

 



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 

 

 

647 

 

Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності уповноваженої організації Місцезнаходження 

Свідоцтво  

№ 6/УО від 

02.04.2009 

Об‘єднання підприємств 

“Український музичний  

альянс” 

Уповноважена організація колектив-

ного управління, яка має право 

здійснювати збір і розподіл винаго-

роди (роялті) за використання фоно-

грам, відеограм, опублікованих з 

комерційною метою, та зафіксованих 

у них виконань шляхом їх 

публічного сповіщення, в ефір та 

публічного сповіщення, по проводах 

(через кабель).  

вул. Артема 1-5,   

оф. 614, м. Київ, 

04053 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ МІЖ 
СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ 
КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА 
ІМПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАС-
ТОСУВАННЯМ ЯКИХ У ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ 
ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНО-
ГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності уповноваженої організації Місцезнаходження 

Свідоцтво № 2/У 

від 20.12.2007 

Об‘єднання підприємств 

“Український музичний  

альянс” 

Уповноважена організація колектив-

ного управління, яка має право 

здійснювати збирання і розподіл 

відрахувань (відсотків), виплачених 

виробниками та імпортерами облад-

нання і матеріальних носіїв, із засто-

суванням яких у домашніх умовах 

можна здійснити відтворення творів і 

виконань, зафіксованих у фоногра-

мах і (або) відеограмах. 

вул. Артема 1-5,   

оф. 614, м. Київ, 

04053 

 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об’єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Аудіовізуальний твір 
 
54678, 54814, 54840, 54987, 54988, 55034, 55181, 55198, 55255, 55274, 
55296, 55326, 55512, 55526, 55528, 55535, 55584, 55787, 55791, 55883, 
55972, 55991, 56100, 56209 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

База даних 
 
54600, 54601, 55331, 55396, 55405, 55424, 55454, 55455, 55565, 55622, 
55727, 55864, 55969 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Ескіз 
 
55148, 55287, 55288, 55606, 55781, 55782, 55783 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Збірник творів 
 
56034 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Ілюстрація 
 
54552, 54560, 54561, 54563, 54568, 54599, 54606, 54624, 54673, 54717, 
54721, 54740, 54741, 54742, 54743, 54745, 54750, 54751, 54766, 54767, 
54768, 54770, 54777, 54778, 54779, 54789, 54795, 54811, 54815, 54816, 
54817, 54818, 54819, 54820, 54823, 54824, 54825, 54826, 54828, 54829, 
54830, 54831, 54832, 54833, 54834, 54835, 54854, 54858, 54862, 54890, 
54891, 54892, 54893, 54894, 54899, 54908, 54922, 54929, 54947, 54996, 
55000, 55002, 55013, 55015, 55016, 55024, 55025, 55044, 55045, 55046, 
55048, 55049, 55050, 55051, 55058, 55059, 55062, 55068, 55070, 55071, 
55072, 55074, 55080, 55081, 55082, 55084, 55089, 55090, 55093, 55095, 
55117, 55120, 55122, 55123, 55124, 55129, 55132, 55135, 55147, 55149, 
55178, 55195, 55205, 55208, 55244, 55248, 55265, 55267, 55282, 55317, 
55335, 55339, 55341, 55348, 55374, 55381, 55392, 55393, 55403, 55419, 
55420, 55451, 55483, 55508, 55516, 55540, 55548, 55551, 55562, 55566, 
55569, 55570, 55571, 55572, 55573, 55574, 55575, 55608, 55610, 55616, 
55663, 55686, 55687, 55704, 55705, 55707, 55708, 55710, 55713, 55740, 
55742, 55743, 55744, 55746, 55748, 55749, 55750, 55751, 55789, 55792, 
55842, 55845, 55896, 55920, 55940, 55964, 55970, 56001, 56004, 56005, 
56006, 56016, 56045, 56046, 56047, 56054, 56055, 56057, 56074, 56097, 
56101, 56107, 56116, 56123, 56128, 56129, 56137, 56159, 56160, 56166, 
56170, 56175, 56177, 56201, 56202, 56203, 56204, 56220, 56221, 56222, 
56242 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Карта 
 
54712, 55763 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Картографічний твір 
 
55206, 55469 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Комп'ютерна программа 
 
54550, 54557, 54576, 54582, 54583, 54584, 54585, 54588, 54589, 54590, 
54596, 54612, 54613, 54614, 54617, 54629, 54647, 54648, 54649, 54650, 
54676, 54679, 54682, 54684, 54688, 54689, 54692, 54695, 54705, 54727, 
54729, 54730, 54731, 54752, 54762, 54796, 54801, 54807, 54810, 54821, 
54822, 54836, 54837, 54838, 54841, 54857, 54860, 54861, 54867, 54874, 
54900, 54903, 54904, 54907, 54917, 54918, 54919, 54920, 54921, 54923, 
54938, 54946, 54949, 54950, 54951, 54954, 54955, 54958, 54959, 54960, 
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54970, 54974, 54975, 54976, 54977, 54978, 54979, 54980, 54981, 54982, 
54989, 54990, 54991, 54992, 54993, 54994, 55007, 55026, 55033, 55040, 
55064, 55066, 55067, 55069, 55110, 55115, 55118, 55121, 55128, 55131, 
55134, 55136, 55145, 55159, 55182, 55184, 55194, 55202, 55216, 55217, 
55218, 55219, 55220, 55221, 55222, 55223, 55224, 55227, 55230, 55231, 
55236, 55246, 55247, 55250, 55256, 55257, 55258, 55259, 55260, 55261, 
55268, 55281, 55286, 55291, 55293, 55295, 55297, 55307, 55308, 55324, 
55328, 55334, 55338, 55350, 55353, 55359, 55360, 55361, 55364, 55366, 
55367, 55368, 55398, 55399, 55404, 55405, 55407, 55408, 55424, 55425, 
55429, 55430, 55431, 55435, 55437, 55438, 55448, 55449, 55452, 55453, 
55479, 55480, 55482, 55487, 55492, 55493, 55495, 55502, 55503, 55504, 
55510, 55511, 55531, 55555, 55556, 55557, 55563, 55585, 55586, 55587, 
55588, 55589, 55590, 55591, 55592, 55593, 55594, 55596, 55597, 55600, 
55601, 55612, 55614, 55615, 55622, 55623, 55624, 55625, 55626, 55627, 
55628, 55629, 55644, 55649, 55650, 55666, 55667, 55682, 55683, 55684, 
55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55694, 55695, 55696, 55698, 55702, 
55703, 55706, 55714, 55715, 55717, 55741, 55766, 55767, 55768, 55769, 
55770, 55771, 55772, 55773, 55774, 55790, 55792, 55796, 55797, 55798, 
55799, 55800, 55801, 55802, 55803, 55805, 55860, 55861, 55873, 55880, 
55888, 55889, 55894, 55934, 55941, 55945, 55962, 55969, 55974, 55975, 
55976, 55977, 55978, 55979, 55980, 55981, 55982, 55983, 55984, 55985, 
55990, 56009, 56010, 56018, 56019, 56027, 56031, 56039, 56052, 56053, 
56076, 56077, 56081, 56083, 56084, 56096, 56099, 56103, 56109, 56110, 
56115, 56124, 56125, 56126, 56146, 56156, 56158, 56164, 56187, 56191, 
56206, 56207, 56208, 56224, 56225, 56226, 56227, 56256 

Об'єкт авторського права 

 

Номер свідоцтва 

Креслення 

 

54746, 54790, 54808, 54809, 54890, 54891, 54908, 54914, 54915, 54916, 

55205, 55208, 55229, 55287, 55463, 55544, 55986, 55992, 55993, 56044, 

56123, 56176 
Об'єкт авторського права 

 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

 

55288 
Об'єкт авторського права 

 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

 

54552, 54568, 54579, 54580, 54586, 54592, 54632, 54634, 54644, 54673, 

54675, 54686, 54687, 54691, 54721, 54728, 54732, 54733, 54734, 54737, 

54740, 54741, 54742, 54743, 54748, 54749, 54753, 54764, 54765, 54771, 

54772, 54779, 54780, 54789, 54790, 54795, 54799, 54806, 54808, 54809, 

54812, 54853, 54890, 54891, 54892, 54893, 54894, 54905, 54906, 54910, 

54922, 54934, 54942, 54943, 54944, 54945, 54947, 54948, 54953, 54956, 

54957, 54961, 54962, 54963, 54964, 54965, 54966, 54967, 54968, 54969, 

54971, 55008, 55019, 55027, 55029, 55041, 55053, 55054, 55057, 55058, 

55059, 55068, 55075, 55076, 55077, 55078, 55080, 55105, 55119, 55120, 

55125, 55126, 55127, 55130, 55133, 55139, 55147, 55152, 55169, 55170, 

55171, 55183, 55195, 55201, 55203, 55215, 55225, 55226, 55233, 55242, 

55253, 55264, 55265, 55317, 55325, 55327, 55349, 55362, 55374, 55375, 

55381, 55392, 55393, 55439, 55456, 55457, 55460, 55461, 55463, 55466, 

55467, 55468, 55470, 55471, 55472, 55481, 55497, 55498, 55499, 55500, 

55501, 55508, 55532, 55534, 55536, 55537, 55545, 55552, 55553, 55560, 

55566, 55569, 55570, 55571, 55572, 55573, 55574, 55575, 55576, 55577, 

55581, 55598, 55606, 55645, 55651, 55661, 55663, 55668, 55713, 55730, 

55760, 55788, 55792, 55841, 55842, 55844, 55845, 55846, 55847, 55848, 

55863, 55865, 55886, 55895, 55922, 55923, 55924, 55951, 55952, 55973, 

55986, 56004, 56005, 56017, 56026, 56037, 56041, 56050, 56051, 56059, 

56060, 56063, 56064, 56078, 56080, 56095, 56111, 56122, 56130, 56131, 

56132, 56143, 56149, 56150, 56151, 56152, 56153, 56157, 56167, 56170, 

56171, 56172, 56175, 56176, 56183, 56197, 56198, 56199, 56200, 56201, 

56202, 56203, 56204, 56213, 56238, 56239, 56240, 56241, 56243, 56244, 

56245, 56246, 56247, 56248, 56249, 56250, 56253, 56254, 56255 
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Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 
 

54597, 54747, 55411, 55599, 55664, 55665 
Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 
 
54553, 54627, 54726, 54783, 54784, 54785, 54786, 54794, 54896, 54983, 
55042, 55094, 55100, 55101, 55102, 55104, 55106, 55107, 55116, 55193, 
55200, 55210, 55238, 55241, 55262, 55263, 55269, 55270, 55271, 55272, 
55277, 55278, 55306, 55343, 55354, 55376, 55383, 55384, 55385, 55436, 
55527, 55530, 55564, 55608, 55699, 55700, 55701, 55758, 55795, 55849, 
55851, 55916, 55929, 56003, 56020, 56040, 56048, 56085, 56121, 56136, 
56147, 56148 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 
 
54690, 54739, 55004, 55228, 55304, 55394, 55395, 55543, 55603, 55735, 
55753, 55754, 56068, 56108 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 
 
55426, 55776, 55862, 56186 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 
 

54566, 54671, 54672, 54823, 54828, 54829, 55030, 55071, 55103, 55489, 
55490, 55491, 55746, 55879, 56016, 56180, 56221 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
 

55761, 55762, 56054 
Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 
 

55370 
Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
 

54763, 55142, 55877, 55898, 56123 
Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 
 

55185, 55351, 55419, 55483, 55558, 55705, 55744, 56217 
Об'єкт авторського права 

 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
 
54719, 54862, 54952, 55132, 55191, 55205, 55208, 55229, 55403, 55544, 
55568, 55619, 55832, 55833, 55834, 55835, 55836, 55837, 55838, 55839, 
55968, 55992, 55993, 56097, 56106, 56107, 56112, 56220 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
 
54549, 54554, 54559, 54560, 54561, 54565, 54566, 54575, 54578, 54591, 
54606, 54609, 54610, 54611, 54616, 54620, 54621, 54622, 54623, 54624, 
54625, 54626, 54628, 54630, 54631, 54633, 54635, 54636, 54637, 54638, 
54639, 54646, 54651, 54652, 54653, 54674, 54680, 54681, 54683, 54693, 
54694, 54696, 54697, 54701, 54702, 54703, 54704, 54706, 54707, 54709, 
54710, 54720, 54722, 54723, 54744, 54750, 54751, 54754, 54755, 54756, 
54757, 54758, 54759, 54760, 54766, 54767, 54768, 54770, 54777, 54778, 
54781, 54782, 54787, 54788, 54793, 54798, 54802, 54811, 54816, 54817, 
54818, 54819, 54820, 54824, 54825, 54827, 54830, 54831, 54832, 54833, 
54842, 54843, 54844, 54845, 54846, 54847, 54848, 54849, 54850, 54851, 
54852, 54858, 54883, 54884, 54885, 54895, 54899, 54901, 54909, 54924, 
54925, 54928, 54929, 54930, 54931, 54932, 54933, 54935, 54936, 54937, 
54939, 54940, 54941, 54996, 54997, 54998, 54999, 55000, 55001, 55002, 
55005, 55006, 55009, 55012, 55013, 55015, 55016, 55023, 55024, 55025, 
55036, 55037, 55038, 55039, 55060, 55062, 55063, 55065, 55072, 55073, 
55074, 55081, 55082, 55083, 55084, 55085, 55086, 55087, 55088, 55089, 
55090, 55091, 55092, 55093, 55095, 55108, 55122, 55123, 55124, 55129, 
55135, 55140, 55141, 55143, 55144, 55146, 55149, 55150, 55151, 55153, 
55172, 55173, 55174, 55175, 55177, 55178, 55179, 55186, 55189, 55199, 
55209, 55235, 55243, 55244, 55245, 55248, 55249, 55280, 55282, 55285, 
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55294, 55299, 55300, 55301, 55302, 55303, 55309, 55310, 55315, 55316, 
55318, 55319, 55320, 55322, 55323, 55329, 55330, 55332, 55333, 55335, 
55336, 55337, 55339, 55340, 55341, 55342, 55345, 55356, 55357, 55358, 
55363, 55371, 55373, 55382, 55400, 55406, 55410, 55420, 55442, 55443, 
55445, 55446, 55451, 55458, 55459, 55465, 55484, 55485, 55486, 55496, 
55505, 55506, 55507, 55516, 55521, 55524, 55525, 55538, 55540, 55542, 
55548, 55551, 55562, 55583, 55595, 55610, 55613, 55616, 55620, 55646, 
55647, 55652, 55659, 55660, 55662, 55669, 55670, 55671, 55672, 55673, 
55674, 55675, 55676, 55677, 55678, 55679, 55680, 55681, 55686, 55687, 
55688, 55707, 55708, 55710, 55719, 55720, 55728, 55729, 55737, 55738, 
55739, 55740, 55742, 55743, 55745, 55748, 55749, 55750, 55751, 55757, 
55765, 55784, 55785, 55789, 55793, 55794, 55806, 55840, 55843, 55850, 
55852, 55855, 55872, 55874, 55875, 55876, 55881, 55882, 55884, 55885, 
55900, 55901, 55902, 55903, 55904, 55905, 55906, 55907, 55908, 55909, 
55910, 55911, 55912, 55913, 55914, 55915, 55920, 55930, 55931, 55940, 
55944, 55946, 55947, 55948, 55949, 55950, 55953, 55955, 55957, 55958, 
55959, 55960, 55963, 55964, 55965, 55967, 55970, 55987, 55988, 55996, 
55997, 55998, 55999, 56001, 56002, 56006, 56007, 56012, 56028, 56029, 
56030, 56032, 56035, 56036, 56038, 56043, 56044, 56045, 56046, 56047, 
56055, 56056, 56057, 56061, 56062, 56065, 56066, 56074, 56101, 56102, 
56113, 56114, 56116, 56117, 56127, 56128, 56129, 56137, 56138, 56139, 
56140, 56142, 56144, 56154, 56155, 56161, 56166, 56177, 56178, 56179, 
56181, 56182, 56185, 56189, 56190, 56192, 56193, 56194, 56195, 56196, 
56211, 56219, 56222, 56223, 56228, 56229, 56230, 56231, 56232, 56233, 
56234, 56242, 56251, 56252 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 
 
54815, 54826, 54834, 54835, 54854, 55010, 55044, 55045, 55046, 55047, 
55048, 55049, 55050, 55051, 55266, 55267, 55704, 55712 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 
 
54593, 54724, 54725, 54736, 55180, 55522, 55523, 55529, 55602, 55752 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 
 

55509 
Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 
 

54863, 54864, 54865, 55148 
Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 
 

54745, 54908, 55070, 55117, 55167, 55887, 56159, 56160 
Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 
 

54563, 54602, 54603, 54604, 54715, 54716, 54717, 55097, 55355, 55608 
Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 
 
54708, 54875, 54876, 54877, 54897, 55055, 55056, 55114, 55240, 55294, 
55348, 55866, 55869, 55870, 55871, 55899, 55928, 55966, 56008, 56098, 
56162 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 
 

54776, 55279, 55321 
Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 
 
55298, 55377, 55554, 56075 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 
54866, 54986, 55003, 55192, 55211, 55212, 55213, 55214, 55252, 55377, 
55444, 55554, 55637, 55638, 55639, 55640, 55641, 56000, 56042, 56168, 
56188 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 
 

54598, 54607, 55020, 55021, 55035, 55232, 55401, 55413, 55414, 55416, 
55462, 55533, 55541, 55546, 55547, 55582, 55607, 55608, 55621, 55631, 
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55722, 55724, 55804, 55807, 55808, 55809, 55810, 55811, 55812, 55813, 
55814, 55815, 55816, 55817, 55818, 55819, 55820, 55821, 55822, 55823, 
55824, 55825, 55826, 55827, 55828, 55829, 55830, 55831, 56162, 56218, 
56235, 56236 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 
 
54558, 54564, 54567, 54570, 54571, 54573, 54574, 54587, 54605, 54607, 
54608, 54615, 54640, 54641, 54642, 54645, 54654, 54655, 54656, 54662, 
54663, 54677, 54685, 54699, 54718, 54738, 54773, 54774, 54775, 54791, 
54792, 54803, 54804, 54805, 54813, 54839, 54859, 54881, 54886, 54887, 
54888, 54898, 54902, 54911, 54912, 54913, 54926, 54927, 54985, 54995, 
55011, 55014, 55021, 55022, 55028, 55043, 55052, 55061, 55096, 55098, 
55099, 55109, 55111, 55113, 55154, 55168, 55187, 55188, 55196, 55197, 
55204, 55207, 55232, 55239, 55275, 55283, 55284, 55289, 55292, 55314, 
55344, 55346, 55347, 55365, 55372, 55412, 55415, 55417, 55423, 55427, 
55428, 55432, 55433, 55440, 55441, 55447, 55450, 55462, 55464, 55500, 
55513, 55514, 55515, 55533, 55546, 55549, 55550, 55567, 55580, 55604, 
55605, 55617, 55618, 55630, 55631, 55632, 55633, 55634, 55635, 55636, 
55642, 55643, 55653, 55654, 55655, 55656, 55657, 55658, 55685, 55699, 
55700, 55701, 55709, 55711, 55716, 55721, 55723, 55756, 55759, 55764, 
55775, 55778, 55779, 55780, 55786, 55853, 55854, 55890, 55891, 55892, 
55917, 55918, 55919, 55921, 55925, 55932, 55935, 55936, 55937, 55938, 
55939, 55943, 55956, 55971, 55995, 56011, 56013, 56014, 56015, 56049, 
56067, 56069, 56070, 56071, 56072, 56073, 56079, 56104, 56105, 56118, 
56119, 56120, 56133, 56134, 56135, 56145, 56173, 56184, 56205, 56210, 
56212, 56235, 56237 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Обробка фольклору, придатна для сценічного показу 
 
54984 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

План 
 

54712 
Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Похідний твір 
 
54559, 54607, 54620, 54627, 54643, 54761, 54782, 54801, 54834, 54926, 
55013, 55028, 55076, 55078, 55160, 55161, 55162, 55163, 55164, 55165, 
55166, 55234, 55401, 55417, 55473, 55477, 55478, 55488, 55534, 55547, 
55664, 55879, 56033, 56075, 56174, 56214, 56215, 56216 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Складений твір 
 
54553, 54558, 54579, 54580, 54581, 54587, 54594, 54595, 54598, 54599, 
54603, 54604, 54607, 54615, 54618, 54622, 54627, 54643, 54662, 54663, 
54685, 54691, 54699, 54708, 54712, 54715, 54716, 54717, 54733, 54734, 
54735, 54736, 54746, 54763, 54765, 54769, 54773, 54774, 54775, 54779, 
54780, 54781, 54784, 54785, 54786, 54790, 54798, 54803, 54804, 54812, 
54855, 54856, 54859, 54868, 54869, 54870, 54871, 54872, 54873, 54878, 
54879, 54880, 54882, 54886, 54887, 54888, 54889, 54890, 54891, 54892, 
54893, 54894, 54896, 54902, 54908, 54928, 54930, 54935, 54947, 54957, 
54961, 54962, 54963, 54964, 54965, 54966, 54967, 54968, 54969, 54984, 
55006, 55009, 55017, 55018, 55020, 55021, 55022, 55024, 55031, 55035, 
55042, 55043, 55076, 55077, 55078, 55094, 55098, 55099, 55109, 55111, 
55120, 55130, 55146, 55148, 55154, 55155, 55156, 55157, 55160, 55161, 
55162, 55163, 55164, 55165, 55166, 55193, 55206, 55207, 55210, 55237, 
55239, 55251, 55254, 55265, 55266, 55289, 55294, 55300, 55301, 55302, 
55308, 55317, 55325, 55327, 55343, 55365, 55397, 55401, 55402, 55411, 
55418, 55421, 55422, 55433, 55434, 55436, 55439, 55447, 55450, 55456, 
55457, 55462, 55465, 55466, 55467, 55468, 55469, 55470, 55471, 55472, 
55473, 55477, 55478, 55482, 55500, 55527, 55533, 55534, 55538, 55539, 
55547, 55553, 55559, 55560, 55561, 55564, 55569, 55570, 55571, 55572, 
55573, 55574, 55575, 55577, 55582, 55584, 55599, 55611, 55622, 55631, 
55642, 55643, 55648, 55668, 55699, 55700, 55701, 55712, 55724, 55736, 
55746, 55747, 55758, 55759, 55772, 55773, 55781, 55782, 55783, 55786, 
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55792, 55795, 55841, 55842, 55844, 55845, 55847, 55848, 55849, 55851, 
55860, 55874, 55875, 55876, 55878, 55888, 55889, 55893, 55896, 55897, 
55915, 55916, 55925, 55928, 55929, 55933, 55942, 55951, 55961, 55969, 
55989, 55995, 56003, 56034, 56037, 56040, 56041, 56058, 56067, 56079, 
56085, 56094, 56105, 56117, 56121, 56130, 56131, 56135, 56136, 56141, 
56147, 56148, 56149, 56150, 56151, 56152, 56153, 56157, 56162, 56163, 
56171, 56172, 56174, 56177, 56178, 56179, 56180, 56183, 56192, 56193, 
56200, 56201, 56202, 56203, 56204, 56205, 56210, 56213, 56214, 56215, 
56216, 56218, 56222, 56223, 56235, 56236, 56237, 56238, 56239, 56240, 
56241, 56243, 56244, 56245, 56246, 56247, 56248, 56249, 56250, 56251, 
56252, 56253, 56254 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Твір архітектури 
 
55112, 55176, 55287, 55288, 55578, 55579 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 
 
54555, 54556, 54562, 54569, 54572, 54577, 54581, 54618, 54619, 54691, 
54698, 54700, 54711, 54713, 54714, 54797, 54800, 54808, 54809, 54868, 
54869, 54870, 54871, 54872, 54873, 54882, 54889, 54972, 55017, 55018, 
55031, 55032, 55079, 55111, 55137, 55138, 55155, 55156, 55157, 55158, 
55160, 55161, 55162, 55163, 55164, 55165, 55166, 55190, 55237, 55251, 
55254, 55266, 55273, 55276, 55290, 55311, 55312, 55313, 55352, 55369, 
55378, 55379, 55380, 55386, 55387, 55388, 55389, 55390, 55391, 55409, 
55434, 55473, 55474, 55475, 55476, 55477, 55478, 55483, 55517, 55518, 
55519, 55581, 55599, 55609, 55611, 55648, 55697, 55712, 55725, 55726, 
55731, 55732, 55733, 55734, 55755, 55772, 55773, 55856, 55857, 55858, 
55859, 55867, 55868, 55893, 55896, 55897, 55926, 55927, 55961, 55989, 
55994, 56021, 56022, 56023, 56024, 56025, 56037, 56058, 56082, 56087, 
56088, 56089, 56090, 56091, 56092, 56093, 56094, 56095, 56131, 56163, 
56165, 56180, 56214, 56215, 56216 

Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 
 

54973, 55397, 55402, 55520, 55718, 55954, 56169 
Об'єкт авторського права 

 
Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 
 

54551, 55305 
Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Усний твір 
 

54579, 54580, 54592, 54599, 54657, 54658, 54659, 54660, 54661, 54664, 
54665, 54666, 54667, 54668, 54669, 54670, 54732, 54733, 54734, 54735, 
54779, 54780, 54878, 54879, 54880, 54961, 54962, 54963, 54964, 54965, 
54966, 54967, 54968, 54969, 55300, 55301, 55302, 55418, 55421, 55422, 
55465, 55466, 55467, 55468, 55469, 55470, 55471, 55569, 55570, 55571, 
55572, 55573, 55574, 55575, 55577, 55841, 55842, 55844, 55845, 55847, 
55848, 55874, 55875, 55876, 56086, 56149, 56150, 56151, 56152, 56153, 
56157, 56200, 56201, 56202, 56203, 56204, 56238, 56239, 56240, 56241, 
56243, 56244, 56245, 56246, 56247, 56248, 56249, 56250, 56253, 56254 

Об'єкт авторського права 
 
Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 
 

54769, 54856, 54890, 54891, 54892, 54893, 54894, 55083, 55090, 55296, 
55463, 55483, 55559, 55673, 55736, 55746, 55933, 56058, 56123, 56130, 
56170, 56213 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 
Номер свiдoцтва 

Borodovorots (псевдонім) 55854 
POWER OUTSIDE IN A BILLIONE (псевдонім) 55509, 55509 
RIHTER (псевдонім) 54640, 54641, 54642 
Roy Crank  (псевдонім) 55028 
Ujin (псевдонім) 54773 
WCCASL (псевдонім) 55054, 55426 
Абросимов Олександр Сергійович 55562 
Абсалямова Каміла Зайнетдінівна 55039 
Авдєєва Наталія Григорівна 54828 
Аветіков Давид Соломонович 56113, 56114 
Авксентьєва Олена Іванівна 55465 
Агальцов Костянтин В’ячеславович 55241 
Агапов Дмитро Олександрович 55562 
Адаб Мухамед 54561, 55749 
Адаменко Валентин Степанович 54790, 54855 
Адаменко Оксана Олександрівна 54609, 54611 
Аделаджа Сунканмі Сандей 54748, 54749, 54942, 54943, 54944, 54945, 55169, 

55170, 55171 
Аєдінов Сергій Миколайович 55146 
Азаренко Лілія Володимирівна 55102 
Азаров Олексій Дмитрович 54903, 54904 
Акберова Ірена Миколаївна 55189 
Акопян Ліна Генадіївна 55269, 55270, 55271, 55272 
Аксьонова Світлана Юріївна 54767 
Акулов Артем Сергійович 54923 
Ал Нукарі Абдулкарім 55748 
Алекс Куу (псевдонім) 54675 
Александров Денис Валентинович 56192, 56193 
Александров Євген Анатолійович 55405 
Александров Роман Вікторович 55175 
Александрова Галина Іванівна 56192 
Алексєєва Ірина Анатоліївна 55881 
Алексєнко Яна Валеріївна 55881 
Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна 54744 
Аліна Палі (псевдонім) 55756 
Аліса ТАРК, Алиса Тарк (псевдонім) 54934 
Аль Насір Ейяд 55748 
Альошечкін Олександр Анатолійович 55003 
Андрейканіч Андрій Іванович 55508 
Аннабель (псевдонім) 55753 
Анненков Олександр Борисович 55698 
Анофрієв Василь Григорович 55728, 55743 
Антонець Марина Олексіївна 54853 
Антоник Наталія Володимирівна 54814 
Антонова Наталя Олександрівна (Natali Dali) 55786, 55787 
Арбатманова Ірина Леонідівна 55746 
Аронова Ірина Андріївна 55237 
Артамонов Євген Борисович 55592 
Артемов Віталій Євгеніович 55045, 55046 
Артур Боссо (псевдонім) 55716 
Артюхов Артем Євгенович 55360 
Архипов Кирилл (псевдонім) 55343 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 
Номер свiдoцтва 

Ас Гувес (псевдонім) 55951 
Астаф'єва Марія Миколаївна 55910 
Астраханцев Дмитро Борисович 55216, 55217, 55218, 55219, 55220, 55221, 55222, 55223 
Атаманчук Петро Сергійович 56061, 56062, 56063 
Ахмєтьянов Борис Максимович 54712 
Ахундов Володимир Максудович 56001 
Ашанін Володимир Семенович 55542, 55551, 55659, 55660, 55881 
Бабаєв Анатолій Максимович 55728, 55743 
Бабенко Станіслав Васильович 55736 
Бабинець Тетяна Леонідівна 54624, 54929 
Бабич Андрій Володимирович 55613 
Бабич Вадим Анатолійович 54650 
Бабич Володимир Віталійович 55244 
Бабій Ігор Леонідович 54568 
Бабій Олександра Віталіївна 55111 
Бабінець Лілія Степанівна 54779, 54780, 54781 
Бабіч Михайло Васильович 55234 
Багдай Ольга Яківна 54881 
Багрій Олексій Олександрович 55135 
Базар Мар'ян Степанович 55280, 56112 
Базар Мар'яна Степанович 55968 
Базишин Петро Андрійович 54602 
Бакуменко Марія Олександрівна 54989 
Балабан Анастасія Павлівна 55381 
Балабанов Костянтин Васильович 55013 
Балабанова Наталя Василівна 54646 
Балашук Сергій Анатолійович 55774 
Баліцька Валентина Володимирівна 55135 
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна 55175 
Барабаш Марія Сергіївна 55503, 55504 
Баралевич Анатолій Олександрович 55456 
Барановський Сергій Сергійович 55067 
Баріхашвілі Ірина Іллівна 54632 
Барщевський Микола Євгенович 56161 
Басенко Олена Вікторівна 55542 
Батищева Галина Мирославівна 55320 
Батова Віра Олександрівна 55409, 55755 
Батрак Лариса Григорівна 55503 
Батюк Юрій Вікторович 54624, 54929 
Бачурін Георгій Вікторович 55316 
Башкевич Ірина Василівна 54834 
Бевз Світлана Володимирівна 54949, 54951 
Беднарчук Микола Степанович 55712 
Беззубченко Ольга Анатоліївна 54646 
Безкровний Костянтин Юрійович 55216, 55217, 55218, 55219, 55220, 55221, 55222, 55223 
Безкровний Михайло Михайлович 54900 
Безпала Катерина Валеріївна 55494 
Безпалов Леонід Миколайович 54815, 54835, 55044, 55704 
Безрук Володимир Володимирович 54721 
Безрук Тетяна Олександрівна 54721 
Безсмолий Микола Миколайович 55597 
Белей Орест Любомирович 54774, 54775 
Белінська Олена Олександрівна 55423 
Бенюк Василь Олексійович 54921 
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Березовська Катерина Юріївна 55262 
Березовський Олег Миколайович 54859 
Березовський Олег Миколайович (BON) 55607 
Березюк Олег Володимирович 54938 
Берестенко Ярослав Вадимович 55401 
Бесараб Іван Васильович 54978, 55590 
Бетехтін Олег Володимирович 56018 
Бєліченко Антон Вікторович 54756 
Бєлозьоров Євген Володимирович 54585 
Бєляєва Олена Еріківна 55420 
Бєляков Ігор Анатолійович 54896 
Бєляков Павло Миколайович 55134 
Биков Валерій Юхимович 55673 
Бикова Ольга Миколаївна 54943, 54944 
Бичкова Ірина Володимирівна 55182, 55684, 56115 
Бідний Микола Семенович 55979 
Бікі Меньгерт Акошович 54899 
Біла Вікторія Володимирівна 54999 
Білан Степан Миколайович 55714 
Білецька Елеонора Миколаївна 55140, 55141 
Білик Роман Миколайович 56063 
Білінська Тетяна Мирославівна 55880, 55895 
Білозір Ольга Геннадіївна 56004, 56005 
Білоконна Катерина Валеріївна 54949 
Білоног Оксана Євгенівна 54828 
Білоус Любомир Йосипович 55006 
Білоус Олександр Вікторович 54991 
Білоусов Євген Вікторович 54905 
Біляєнко Ірина Анатоліївна 55101 
Білякович Ліана Миколаївна 55863 
Білякович Микола Олексійович 56074 
Білякович Олег Миколайович 54824, 54825, 56220 
Біньковська Анжела Борисівна 55245 
Біньковська Яна Петрівна 55211, 55212, 55213, 55214 
Благодирьов Володимир Олександрович 54694 
Благой Віталій Валерійович 54750 
Блажієвська Наталія Ігорівна 54890, 54891, 54892, 54893 
Блах Валерія Сергіївна 54631 
Бобришева Наталя Миколаївна 55348 
Боброва Антоніна Олександрівна 55554 
Боброва Наталія Ігорівна 55554 
Бобровников Ілля Валерійович (mr. Bent) 54898 
Бобрук Олексій Вікторович 55622 
Богаєнко Всеволод Олександрович 54649 
Богачук Олександр Андрійович 55004 
Богдан Тетяна Петрівна 55135 
Богданенко Данило Валерійович 54699 
Богдановська Надія Василівна 56052 
Богомолець Андрій Петрович 55604, 55605 
Бойко Анатолій Леонідович 54722 
Бойко Валентина Володимирівна 55235, 55879 
Бойко Олександр Омелянович 54602 
Бойко Тетяна Сергіївна 55530 
Боймиструк Ігор Іванович 55300, 55301, 55302 
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Бойчевська Ілона Борисівна 55084 
Бойченко Віталій Вадимович 55504 
Бойченко Кирило Юрійович 56052 
Бокачьов Олег Васильович 54687 
Боклаг Людмила Павлівна 55714 
Болтівець Олексій Володимирович 54874 
Большаков Володимир Іванович 54703, 54704 
Большенко Світлана Федорівна 56066 
Бондар Анастасія Іванівна 55632, 55633 
Бондар Володимир Юрійович 54777, 54778, 54787 
Бондарев Євген Ілліч 54648 
Бондаренко Андрій Васильович  54550 
Бондаренко Євгенія Володимирівна 55746 
Бондаренко Ольга Віталіївна 54975 
Бондаренко Тарас Григорович 55800, 55801, 55802, 55803 
Бондарчук Марія Вікторівна 55747 
Бондарчук Олексій Миколайович 54647 
Бонч-Бруєвич Георгій Федорович 55906, 55907 
Бордік Наталія Юріївна 54806 
Боримчук Олександр Олександрович 55567, 56104 
Борисова Світлана Володимирівна 55964 
Борова Лариса Михайлівна 54562 
Боровик Ірина Олегівна 54779, 54780, 54781 
Боровська Таїса Миколаївна 56126 
Боровський Костянтин Сергійович 55642 
Бородавко Оксана Олександрівна 55884, 55885 
Бородулін Сергій Дмитрович 54797 
Боронь Олександр Вікторович 54765 
Борщевський Максим Олександрович 55174 
Боса Ірина Олександрівна 54765 
Боцула Мирослав Павлович (mirgor) 54588 
Боцюк Наталія Євгенівна 56152, 56153, 56157 
Бочарова Оксана Володимирівна 56166 
Бочко Олександр Павлович 55031 
Бочкова Іванна Петрівна 55933 
Бояренцев Сергій Михайлович 54607 
Бояренцева Людмила Юріївна 54607 
Брадул Сергій Володимирович 54591 
Бражник Олена Анатоліївна 54765 
Браславська Оксана Володимирівна 55092 
Брисковська Оксана Миколаївна 54744, 55793 
Брозінський Павло Дмитрович 54711 
Бруй В'ячеслав Сергійович 54688 
Брусан Антон Андрійович 54694 
Брюховецький Олександр Борисович 54900 
Бубела Олег Віталійович 54638 
Бувалець Ігор Володимирович 55182 
Бугера Михайло Григорович 54858, 55747 
Будрейко Олена Анатоліївна 55243 
Будяк Олексій Вікторович 54618 
Будяков Михайло Юрійович 55295 
Буковинський Станіслав Альбінович 55135 
Булана Олександра Олександрівна 55135 
Булатова Олена Валеріївна 54646, 55013 
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Булах Владислав Сергійович 54662 
Булейко Валерій Павлович 55206 
Буліна Юлія Юхимівна (Ющенко Юлія Юхимівна) 55436 
Булітко Вікторія Сергіївна (БУЛІТКА) 55022 
Бурбело Сергій Михайлович 54950, 54951 
Буренко Валентина Миколаївна 55902 
Буренков Сергій Олександрович 55307, 55353 
Бурлака Антон Анатолійович 55000, 55001 
Бурлаков Михайло Вікторович 54836, 54837, 56009, 56010 
Бурмістров Юрій Павлович 55403 
Бурнос Микола Олександрович 55198 
Бурнос Оксана Миколаївна 55198 
Буряк Валерій Прокопович 56189, 56190, 56194, 56195, 56196 
Бурякова Анастасія Миколаївна 55385 
Бутко Володимир Іванович 55317 
Буфіус Ольга Ігоревна 55503 
Буц Ольга Олександрівна 54785 
Бушнєва Валерія Сергіївна 56110 
Бушуева Інна Володимирівна 54851, 54852 
Важинський Микола Павлович 56144 
Вакал Лариса Петрівна 55131 
Вакарчук Ігор Миколайович 54829 
Вакуленко Оксана Станіславівна (S. Sanders, Sahara S. 
Sanders, Sahara Sanders, С. Сэндэрс, Сахара С. Сэн-
дэрс, Сахара Сэндэрс,С. Сендерс, Сахара С. Сендерс, 
Сахара Сендерс) 

55325 

Вакулін Михайло Юрійович 56132 
Валюк Вікторія Федорівна 55085, 55086, 55087 
Вареник Андрій Ігорович 54599 
Варіна Ганна Борисівна 56141 
Варнавських Катерина Миколаївна 55895 
Варналій Захарій Степанович 55135 
Василенко Анатолій Петрович 54915 
Василенко Тетяна Олександрівна 54794, 55464 
Василишина Таїса Василівна 55731 
Васильченко Віталій Васильович 55356 
Васюра Анатолій Степанович 54583, 54589, 54617, 55033 
Вахрушев Борис Олександрович 56161 
Вахтангішвілі Вахтанг 56210 
Вахтін Анатолій Дмитрович 54995 
Ващенок Вадим Володимирович 56171, 56172 
Вдовиченко Степан Васильович 55602 
Вдовиченко Юрій Васильович 55729 
Веклич Юлія Іванівна 55911, 55914 
Величко Олег Миколайович 56083, 56084 
Вельчинська Олена Василівна 54997, 54998 
Венцківська Ірина Борисівна 54999 
Вергельська Наталія Вікторівна 55789 
Веремей Михайло Іванович 55002 
Веренчик Олексій Юрійович (deTach) 56105 
Веретенникова Оксана Віталіївна 55303 
Верьовіна Ірина Михайлівна 54623 
Веселянська Лариса Дмитрівна 55339 
Ветчинкін Віталій Олександрович 54695 
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Виктор Аксакал (псевдонім) 55035 
Вилкова Наталія Юріївна 54885 
Винник Олена Володимирівна 54755 
Висоцька Ольга Вікторівна 55117 
Висоцький Аркадій Григорович 54878, 54879, 54880 
Висоцький Юрій Євгенович 55117 
Виставна Олена Володимирівна 55229, 55544 
Вишневська Марія Костянтинівна 56032 
Вишневська Світлана Михайлівна 55860 
Вишневський Микита Володимирович 54599, 55864 
Віденєєв Олександр Іполітович 55032 
Віднік Олена Анатоліївна 54789 
Вікторова Катерина Олександрівна 55737, 55739 
Вініченко Олексій Віталійович 55585 
Вінник Максим Олександрович 56110 
Віннов Олексій Сергійович 55175 
Вінтоняк Ганна Григорівна 56169 
Вітенко Микола Дмитрович 55965 
Віхренко Анна Ігорівна 54647 
Владимиров Костянтин Миколайович 55491 
Владимирова Валентина Іванівна 56127 
Владимирова Людмила Володимирівна 55491 
Власенко Андрій Сергійович 55181 
Власенко Володимир Петрович 54900 
Власенко Наталія Андріївна 55702 
Власова Наталія Олексіївна 55373, 55374 
Вова Сонцев (псевдонім) 55956 
Вознюк Андрій Андрійович 54744 
Войтко Вікторія Володимирівна 54949, 54950 
Войтович Олеся Петрівна 55650 
Войтович Роман Манолійович 54624, 54929 
Войтович Руслан Миколайович 56105 
Войток Олег Григорович 55766, 55767, 55768, 55769, 55770, 55771, 55772, 55773 
Войтюк Іван Семенович 55606 
Войцеховський Ян Сергійович 55883 
Войченко Олексій Петрович 55702 
Волинець Олександр Юрійович 55493 
Волков Олександр Євгенович 56158 
Волкова Наталія Геннадіївна 55532 
Волкова Наталія Михайлівна 55875 
Волкова Наталія Павлівна 55114 
Волкодав Олег Володимирович 56233, 56234 
Волошенюк Дмитро Олександрович 56158 
Волошин Олександр Іванович 54721 
Волошина Людмила Іванівна 55206 
Волошкевич Петро Павлович 54602 
Волошко Світлана Михайлівна 54883, 54884, 54885 
Волощенко Михайло Олександрович 54991 
Волченко Наталія Володимирівна 55062 
Волчков Валерій Володимирович 56154 
Волчков Віталій Володимирович 56154 
Волчук Володимир Миколайович 54703, 54704 
Волянська Любов Августинівна 55571 
Воркут Тетяна Анатоліївна 54828 
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Вороненко Володимир Іванович 55729 
Воронін Валерій Олександрович 55068 
Воронін Ларіса (VORONIN LARISA//US) 56087, 56088, 56089, 56090, 56091, 56092, 56093 
Воронцов Олександр Олександрович 56149, 56150, 56151 
Воронцова Олександра Михайлівна 55862, 55863 
Воронюк Іван Миколайович 54804 
Вороп Інна Валеріївна 55281 
Воскресенська Катерина Олегівна 54671 
Воскресенська Наталія Остапівна 54671, 54672 
Габелкова Ольга Євгенівна 55038 
Габрук Олег Олегович 54991 
Гавенко Олег Віталійович 56206, 56207 
Гавриленко Сергій Дмитрович 55512 
Гаврилов Олексій Вікторович 55953 
Газіян Артур Борисович 54577 
Гайдамаченко Ілона Ігорівна 55264 
Галайчук Ігор Йосифович 56200 
Галамай Євген Олександрович 56226 
Галат Марина Владиславівна 54636, 54637 
Галацан Олександр Вікторович 55562 
Гален Олександр Васильович 55055, 55056, 55057 
Галицька-Хархаліс Олександра Ярославівна 55301 
Галиця Ігор Олександрович 54554, 55446, 55496, 55505, 55506, 55507, 55960 
Галиця Олександр Сисойович 55445, 55496, 55505, 55506, 55507 
Галібін Сергій Анатолійович 55685 
Гальченко Сергій Анастасійович 54765 
Гальчинський Леонід Юрійович 54807 
Галянт Галина Володимирівна 55746 
Гамаюнов Володимир Гаврилович 55371 
Гантімуров Антон Вячеславович 55301 
Гапчинська Євгенія Геннадіївна 54868, 54869, 54870, 54871, 54872, 54873 
Гармаш Олександра Михайлівна 55175 
Гармаш Юрій Тимофійович 54698 
Гарріс, GarryS (псевдонім) 55935, 55936, 55937, 55938, 55939, 55943 
Гасанов Ровшан Закарія огли 55216, 55217, 55218, 55219, 55220, 55221, 55222, 55223 
Гатальська Надія Вікторівна 55566 
Гашевський Костянтин Вікторович 54684 
Гемселл-Деніельсон Крістіна 55410 
Гензерський Юрій Валерійович 55503 
Герасименко Олег Вікторович 54900 
Герасимюк Ілля Євгенович 55302 
Гергель Наталія Олександрівна 55737, 55739 
Герус Ярослав Русланович 56042 
Герцик Віра Анатоліївна 55744 
Гинькут Ольга Вікторівна 55368 
Гіль Максим Володимирович 55873, 56187 
Гінтова Марина Герцівна 54647 
Гладкевич Павло Володимирович 55579 
Гладун Олександр Миколайович 54766 
Гладченко Таісія Миколаївна 55371 
Глазунов Іван Єгорович 54595 
Глазунова Світлана Станіславівна 54566 
Глинянський Сергій Володимирович 55454, 55455 
Глоба Інна Олександрівна 55103 
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Глод Євген Абрамович 54763 
Глух Андрій Ігорович 55750 
Глух Ігор Семенович 54561, 55749, 55750 
Гнап Андрій Миколайович 55066 
Гнатюк Оксана Володимирівна 55674 
Гнатюк Олексій Юрійович 55230, 55231 
Гнатюк Сергій Євгенович 56137 
Гнеушев Валерій Олексійович 55444, 55512 
Гнисюк Наталія Анатоліївна 54651, 54652, 54653 
Говда Ростислав Васильович 55300, 55302 
Говорун Анатолій Григорович 54832 
Говорун Борис Феодосійович 54856 
Говорущенко Тетяна Олександрівна 55651, 55652 
Годованюк Тетяна Леонідівна 55674 
Гоженко Олена Анатоліївна 54940 
Гожик Петро Феодосійович 55789 
Голик Альона Сергіївна 54578 
Голик Анна Валеріївна 54801 
Голікова Ірина Генадіївна 55531 
Голічев Петро Анатолійович 54619 
Голічев Юрій Анатолійович 54619 
Голкін Олег Олександрович 55276 
Голованов Юрій Геннадійович 55696 
Головацький Дмитро Васильович 55132 
Головинський Максим Олександрович (GolovinSKY) 55043 
Головін Аліна Олександрівна 55175 
Головіна Галина Василівна 54651, 54652, 54653 
Головко Лілія Василівна 54768 
Головко Сергій Станіславович 55295 
Головченко Сергій Олександрович 55376 
Голопура Олена Олександрівна 55106 
Гонтар Віталій Ігорович 55974, 55975, 55982, 55983, 55984 
Гончар Лариса Анатоліївна 55680 
Гончаренко Василь Григорович 55081 
Гончаренко Віталій Валерійович 55029 
Гончаренко Ганна Євдокимівна 55081, 55083, 55090 
Гончарова Ірина Юріївна 54713, 54714, 55378, 55379, 55380, 55386, 55387, 

55388, 55389, 55390, 55391, 56021, 56022, 56023, 
56024, 56025 

Горащенко Володимир Володимирович 55414, 55415, 55416, 55417 
Горбатенко Юлія Іванівна 55542 
Горбатюк Наталія Миколаївна 55086, 55091 
Горбатюк Павло Аркадійович 55324 
Горбач Олександр Анатолійович 55613 
Горбач Світлана Вікторівна 56058 
Горбенко Олександра Вікторівна 54823 
Гордієнко Тетяна Богданівна 56083, 56084 
Горішна Іванна Любомирівна 55569, 55570 
Горленко Олександр Сергійович 55693 
Горлов Петро Іванович 55698, 56178 
Городецький Олександр Сергійович 55503 
Городов Олександр Вікторович (Город Олександр) 56212 
Гоцуля Андрій Сергійович 56190, 56194, 56195, 56196 
Гранцев Іван Володимирович 55867 
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Гранцева Діана Іванівна 55868 
Гребенников Юрій Сергійович 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55529 
Гребьонкін Сергій Семенович 55371 
Грекова Анастасія Костянтинівна 55986 
Грехов Андрій Михайлович 55591 
Гречко Тетяна Костянтинівна 55371 
Грибанов Олександр Олександрович 56027 
Григ Наталія Іванівна 55072, 55073, 55074 
Григораш Олена Леонідівна 55991 
Григоренко Марина Владиславівна (Марта Веронец) 56016 
Гримайло Дмитро Львович 55929 
Гриневська Світлана Миколаївна 55337 
Гринчук Максим Вікторович 55587 
Гриньків Андрій Ігорович (Патроничі) 55109 
Грисюк Микола Петрович 55206 
Гриценко Алла Миколаївна 55242 
Гриценко Андрій Андрійович 55153 
Гриценко Олексій Анатолійович 55311, 55312 
Гриценко Олексій Юрійович 54976, 55592, 55593 
Грицюк Тетяна Ігорівна 54560 
Гришай Марина Сергіївна 55526, 55528 
Гришко Анатолій Миколайович 54562 
Грищенко Валентин Миколайович 55704 
Грищенко Віктор Володимирович 55338 
Грищенко Наталія Володимирівна 56030 
Грищенко Сергій Миколайович 54919 
Грібоєдов Сергій Михайлович 54914 
Грігор Каріна 55598 
Гріденко Тетяна Федорівна 54726 
Громитко Віталій Васильович 54681 
Громовенко Ірина Олександрівна 55855 
Грянка Олександр Васильович 55208 
Губанова Олена Ростиславівна 56128 
Губарєв Андрій Анатолійович 55026 
Губатенко Дмитро Вікторович 54992 
Губський Сергій Миколайович 54754, 54755 
Губський Сергій Михайлович 54756 
Гудошник Вадим Анатолійович 55069, 55070 
Гузенко Світлана Валентинівна 55751 
Гузенко Юрій Іванович 55745 
Гузєв Олексій Олександрович 54762 
Гузєєва Наталія Анатоліївна 55497, 55498 
Гук Андрій Петрович 54565 
Гуляєв Кирило Дмитрович 55596 
Гуменна Надія Володимирівна 54961, 54962, 54968, 54969 
Гунько Сергій Миколайович 55172, 55173 
Гураль Оксана Сергіївна 54801, 55067 
Гураль Роман Іванович 54769, 54770 
Гураль-Сверлова Ніна В’ячеславівна 54769, 54770 
Гуріна Інеса В'ячеславівна 55882 
Гусар Віталій Григорович 54620 
Гусєва Валерія Юріївна 54957 
Гут Наталя Василівна 55089 
Гутаревич Юрій Феодосійович 54832, 56221 
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Гутор Наталія Степанівна 55575 
Гутор Тарас Григорович 55345 
Давидов Максим Володимирович 55601 
Давлет'янц Артем Олександрович 55981 
Давлет'янц Олександр Іванович 55981 
Даниленко Георгій Миколайович 55186 
Даниленко Світлана Григорівна 56116 
Даниленко Юлія Юріївна 54649 
Данилець Володимир Михайлович 54694 
Данилова Євгенія Олександрівна 55427, 55428 
Данильян Олег Геннадійович 55454, 55455 
Даніель Грановський (псевдонім) 55228 
Данчевська Марія Володимирівна 55335 
Данчук Віктор Дмитрович 54821, 54822, 55705 
Данчук Марія Вікторівна 54827, 54830, 54831 
Данчук Олексій Володимирович 56043 
Даншина Світлана Юріївна 56191 
Данько Дмитро Анатолійович 55735 
Дараган Валерій Валерійович 55516 
Дармохвал Олесандр Теодорович 55308 
Датченко Юлія Валентинівна 55500, 55501 
Дверницький Олександр Ігорович 55250, 55649 
Девіна Олена Миколаївна 55232 
Девіс Сойєр (псевдонім) 55865 
Дегліна Кіра Євгенівна 55370 
Дегтяр Анатолій Соломонович 55704 
Дейч Марина Євгенівна 55337 
Деменкова Таїсія Федорівна 54650 
Дементьєв Юрій Олександрович 55250, 55649 
Демін Олексій Олександрович 55265 
Деміхова Надія Володимирівна 55178 
Демченко Олена Михайлівна 55748 
Демчук Роман Миколайович 55737, 55738 
Денесюк Віталій Іванович 55183 
Денесюк Олена Віталіївна 55183 
Денисенко  Юрій Володимирович 56209 
Денисюк Ольга Василівна (Денісонечко) 56048 
Денисюк Сергій Петрович 56076 
Дербун Євгенія Валеріївна 55872 
Дерев’янчук Анатолій Йосипович 55181 
Дерев'янчук Анатолій Йосипович 55883 
Деркач Тетяна Олександрівна 54728 
Дерман Галина Юріївна 55805 
Десятник Віктор Володимирович 55934 
Дешко Валерій Іванович 55957, 55958 
Дєткін Володимир Григорович 56129 
Джаваід Аділ 55360 
Джереловська Інна Володимирівна 54808 
Джус Оксана Володимирівна 56251, 56252 
Дзьобань Олександр Петрович 55455 
Дзюблик Ірина Володимирівна 54807 
Дзюблик Ярослав Олександрович 54807 
Дзяк Георгій Вікторович 54561, 55750 
Дзятко Олександр Сергійович 55233 
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Динін Анатолій Володимирович 54746 
Діброва Юлія В’ячеславівна 54793 
Діденко Анна Юріївна (Анна Диди) 55061 
Діденко Роман Федорович 54678 
Дійчук Юрій Петрович 55345 
Діков Євген Миколайович 54900 
Дмитрий Ильинский (псевдонім) 54586 
Дмитриченко Микола Федорович 54824, 54825, 56220 
Дмитрук Анастасія Миколаївна 55306 
Дмитрук Владислав Миколайович 55297 
Дніпровський Дмитро Олексійович 56019 
Добриднєва Наталія Вікторівна 56205 
Добробабенко Юрій Валентинович 56162, 56163 
Доброволін Максим Валентинович (МАКСТАР ) 56237 
Доброволін Максим Валентинович (МАКСТАР) 55098 
Добровольська Лариса Пантеліївна 56138 
Довгань Олексій Генадійович 55666 
Довгополий Анатолій Степанович 55784, 55785 
Догадайло Яна Вікторівна 55898 
Долбишева Ніна Григорівна 54616 
Долгальова Олена Вячеславівна 54591 
Долженко Дмитро Олегович 55283, 55284 
Долина Аліна Василівна 55940, 55941 
Долішній Олег Миколайович 55724 
Долматов Анатолій Іванович 55683 
Доля Марія Федорівна 54736 
Домбрович Мирослав Іванович 56201, 56202 
Донець Наталія Григорівна 55634, 55635, 55636 
Донєва Наталя Михайлівна 54683 
Донос Андрій Васильович 54902 
Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна 54706, 54707 
Дорогих Сергій Олександрович 55396 
Дорофієнко Вячеслав Володимирович 54591 
Дорохова Людмила Миколаївна 55339 
Дорошенко Анатолій Юхимович 55408 
Доцяк Віра Сисоївна 54634 
Драганова Олена Миколаївна 55882 
Драгомирецька Наталія Володимирівна 54996 
Драч Оксана Олександрівна 55908 
Дрейс Юрій Олександрович 54977, 55977 
Дрижаков Віктор Анатолійович 56008 
Дріз Олександр Якович 55584 
Дробенко Богдан Дем'янович 55248 
Дрогайцева-Коваль Ганна Вікторівна 55896 
Дрожевський Олексій Миколаєвич 55194 
Дроздов Олексій Леонідович 54561, 55748, 55749, 55750 
Дроздова Ірина Володимирівна 54592 
Дружина Микола Миколайович 55763 
Дубина Станіслав Іванович 54569, 54572 
Дубіневич Сергій Васильович 56146 
Дубінін Віктор Власович 56007 
Дубініна Марина Вікторівна 56056, 56058 
Дубовик Тетяна Олексіївна 55275 
Дубров Юрій Ісайович 54703, 54704 
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Дубровін Валерій Олександрович 56046, 56047 
Дубровський Володимир Борисович 55995 
Дубяга Світлана Миколаївна 55761 
Дудик Михайло Володимирович 55678 
Дудник Олександр Анатолійович 56037 
Думич Василь Васильович 54624, 54929 
Дутчак Олександр Іванович 55227 
Дуфанець Ігор Богданович 55256 
Духницький Тарас Ігоревич 55941 
Дьомін Владислав Валерійович (VladysLove) 55643 
Дьомін Микола Мефодійович 55620 
Дьяконов Андрій Петрович 55612 
Дьяченко Ірина Володимирівна 56008 
Дяконенко Оксана Іванівна 54768 
Дяченко Сергій Олександрович 54729, 54730, 54731 
Евгений Овчинников-Лукянчук (псевдонім) 55536 
Ейгензеер Володимир Іванович (Шабля Life) 54685 
Еркенова Катерина Анатоліївна 54765 
Євграшина Анастасія Тимофіївна (Stasy MJ) 55372 
Євдомаха Григорій Васильович 54923 
Євдоченко Олена Олександрівна 55459 
Євдощук Микола Іванович 55789 
Євсюков Вадим Сергійович 54552 
Євсюкова Наталія Юріївна 54920 
Євтушенко Анна Валентинівна 55058, 55059, 55355 
Євтушенко Галина Львівна 55145 
Євтушенко Микола Юрійович (Алоким Окнєшутвє) 55897 
Єленін Леонід Володимирович 54900 
Ємельянова Олена Валеріанівна 55065 
Єпіфанов Сергій Валерійович 54625 
Єременко Людмила Карпівна 54894 
Єресько Георгій Олексійович 56116 
Єрмакова Ірина Павлівна 54628 
Єрошкіна Ірина Євгеніївна 55200, 55204 
Єфименко Микола Вікторович 55142 
Єфімов Григорій Іванович 55860 
Єфімова Наталія Миколаївна 54681 
Єфремов Дмитро Петрович 56006 
Жадан Олександр Володимирович 55371 
Жаданова Оксана Валеріївна 54783 
Жаріков Віталій Миколайович 54625, 55227 
Жаріков Євген Іванович 55117 
Жарков Юрій Маркович 55326, 55327 
Жданенко Світлана Борисівна 55454 
Железнов Костянтин Ігоревич 54923 
Жеманюк Павло Дмитрович 56159, 56160 
Жердєв Михайло Федорович 54684 
Жернов Андрій Віталійович 55017, 55018 
Животовська Анна Владиславівна 55016 
Жигало Владлен Вікторович 55308 
Жижко Вікторія Володимирівна 55728, 55743 
Жильцов Олексій Борисович 55910 
Жильцова Світлана Віталіївна 54559 
Жирова Ірина Василівна 54754, 54755, 54756 
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Житнік Тетяна Сергіївна 56139 
Жовтоног Ольга Ігорівна 54650 
Жук Марина Олександрівна 55145 
Жук Надія Василівна 55608 
Жуков Ігор Анатолійович 55594 
Жукова Анастасія Григорівна 55949 
Жунько Дмитро Володимирович 56036 
Журавель Наталія Вікторівна 55588 
Журавель Сергій Володимирович 55588 
Журавльов Олександр Володимирович  55136, 55404 
Журба Володимир Валерійович 55127 
Журба Галина Ігорівна 54624, 54929 
Журба Яніна Олексіївна 55127 
Журженко Ольга Сергіївна 55725, 55726 
Забелін Артем Юрійович 55513, 55514, 55515 
Заболотна Ірина Борисівна 54996 
Заболотний Олександр Миколайович 54923 
Завадська Оксана Володимирівна 55172, 55173 
Заворотній Роман Ігоревич 55603, 55757 
Загородній Олександр Володимирович 55185 
Загородня Олександра Сергіївна 54999 
Загребельна Наталія Вячеславівна 55746 
Загурська Ніна Оксентіївна 56204 
Зажигаєв Борис Володимирович 55866 
Заїка Максим Володимирович 55526, 55528 
Зайківський Олександр Болеславович 55747 
Зайцев Андрій Володимирович 55249 
Зайцева Ірина Миколаївна 55472 
Зайцева Юлія Леонідівна 54756 
Зайченко Ганна Дмитрівна 55282 
Залеська Оксана Володимирівна 55375 
Залізецький Василь Володимирович 55202 
Заліський Максим Юрійович 55979 
Залужний Володимир Іванович 54929 
Заманова Гюльнара Ахмерівна 55795 
Замулко Сергій Олександрович 54884 
Замченко Сергій Володимирович 55314 
Заносієнко Єлизавета Андріївна 56148 
Заносієнко Катерина Андріївна 56147 
Занько Микола Дмитрович 54620 
Зарєв Сергій Юрійович 56100 
Заріцька Світлана Іванівна 55702 
Заславська Світлана Ігнатівна 54708, 55928 
Захаров Андрій Михайлович 54599, 54600 
Захарова Вероніка Олександрівна 55985 
Захарова Ольга Володимирівна 54646 
Защепкіна Ксенія Олександрівна  55452, 55453 
Защепкіна Наталія Миколаївна 55452, 55453 
Заяць Тетяна Анатоліївна 54768 
Звір Сергій Ігорович 56110 
Звонар Віктор Павлович 54768 
Звягін Олександр Сергійович 54629 
Зеленський Костянтин Васильович 55967 
Зеленський Руслан Анатолійович 55581 
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Зеленюх Олександр Михайлович 55256 
Зелінський Олександр Вікторович 56224 
Зеніна Валентина Іванівна 55002 
Зінченко Алла Михайлівна 54708 
Зінченко Світлана Артурівна 56233, 56234 
Зінченко Сергій Анатолійович 55337 
Зінченко Тетяна Олександрівна 55002 
Зозуля Ярослав Вікторович 54977 
Золотаревський Тарас Миколайович 55759 
Золотухін Ігор Павлович 54625 
Зуб Леся Миколаївна 56012 
Зуєв Володимир Володимирович 55560 
Зуєнко Леонід Іванович 55527 
Зюзькін Борис Олександрович 54724, 54725 
Иванченко (псевдонім) 56080 
Ібраімов Тімур Джевадович 54728 
Іванов Андрій Борисович 55644 
Іванов Станіслав Миколайович 55454, 55455 
Іванова Раїса Пилипівна 55665 
Іванушкін Костянтин Юрійович 55873, 56187 
Іванченко Василь Євдокимович 56198, 56199 
Іванюк Олександр Анатолійович 55576 
Івасенко Віктор Петрович 55309, 55310 
Івасюк Надія Олексіївна 55746 
Іващенко Євген Вадимович 55122, 55123, 55124 
Ігнатюк Вікторія Василівна 55236 
Ігнатюк Олексій Анатолійович 55763 
Іда Айріс (псевдонім) 56050, 56051 
Іжа Ганна Миколаївна 54996 
Ізонін Іван Вікторович 55945 
Іленко Наталія Володимирівна 55406 
Ілляшенко Алла Геннадіївна 55452 
Ільїна Галина Іванівна 55383 
Ільницька Світлана Іванівна 55586 
Ільченко Микола Васильович 54594 
Ільяшенко Дмитро Борисович (Dimitris Krist) 55786, 55787 
Імбіцька Неля Віталіївна 54606 
Іовчев Володимир Олександрович 55408 
Іщенко Олександр Вікторович 55337 
Іщук Валерій Іванович 54764, 56038 
Кабачна Алла Василівна 55882 
Кадигроб Данило Юрійович 55860 
Казакевич Юрій Вікторович (Юрий Бэнд) 55764 
Казанцев Дмитро Володимирович 54645 
Казібекова Вікторія Федорівна 55489, 55490 
Казяйчева Аліна Олександрівна 55562 
Калайда Юрій Петрович 54917, 54918 
Калайчева Світлана Георгіївна 54754, 54755, 54756 
Калашник Владимир Олександрович 55742 
Калашніков Андрій Анатолійович (Андрюха Калаш) 55187, 55188 
Калиновський Юрій Юрійович 55455 
Калинюк Наталя Миколаївна 54961, 54962, 54963, 54964, 54968, 54969 
Калініна Римма Львівна 55746 
Калініченко Микола Володимирович 54996 
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Калусенко Володимир Васильович 54803 
Кальницький Едуард Анатолійович 55455 
Калюжний Валерій Вілінович 54715, 54716, 54717 
Каменєва Тетяна Миколаївна 55702 
Канафоцька Галина Павлівна 55913 
Канєвський Микола Євтихійович 55781, 55782, 55783 
Канін Олександр Петрович 55236, 55706 
Капало Оксана Богданівна 55731 
Капєльнікова Єва Веніамінівна 55562 
Капіруліна Світлана Леонідівна 55903 
Каплун Олексій Олександрович 55693 
Капустянський Михайло Вікторович 55334 
Карабань Павло Іванович 54799 
Карамушка Сергій Віталійович 55917, 55918, 55919 
Карасинський Ігор Олегович 55040 
Каратаєв Ілля Володимирович (Илья Потайной) 55207 
Карван Павло Олексійович 56209 
Карельська Євгенія Валеріївна 55011 
Карп Сергій Іванович 55873, 56187 
Карпенко Владислав Ігорович (KLarpen) 54882 
Карпенко Олена Олексіївна 54553 
Карпенко Станіслав Романович 56083, 56084 
Карпінська Олена Євгенівна 55097 
Карпінчук Галина Володимирівна 54765 
Карпова Галина Олексіївна 56012 
Карпович Андрій Анатолійович 55330 
Карповський Валентин Валентинович 56043 
Карповський Валентин Іванович 56043 
Карповський Павло Валентинович 56043 
Карташова Ірина Іванівна 55646, 55647 
Касторний Володимир Тимофійович 54558 
Касьянов В'ячеслав Григорвич 54594, 54595 
Касьянова Олена Миколаївна 55882 
Катічев Олександр Миколайович 55293 
Каткова Тетяна Анатоліївна 56141 
Католик Володимир Григорович 55849 
Кацалап Руслан Григорович 54974 
Кашин Олексій Леонідович 55003 
Кваша Тетяна Костянтинівна 55135 
Квятковська Тетяна Олександрівна 55616 
Квятковський Євген Аркадійович 55616 
Квятковський Олександр Євгенович 55614, 55615 
Кернас Андрій Вячеславович 54849 
Кизименко Олександр Володимирович (Прокофьев) 55322, 55323 
Кирилюк Міла (псевдонім) 55758 
Киричевська Лариса Пилипівна 55996, 55997, 55998, 55999, 56228, 56229, 56230 
Кириченко Денис Ігорович 55717 
Кириченко Любов Олексіївна 55754 
Кириченко Олег Вікторович 55516 
Кириченко Олександр Анатолійович 55069, 55070, 55438 
Кир'ян Валерій Іванович 55704 
Киселевський Олександр Георгійович 56019 
Кисіль Геннадій Іванович 55353 
Кисіль Леонід Артемович 54595 
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Кислинська Наталя Миколаївна (Natali Goldman) 55961 
Ківало Олександр Петрович 55533 
Кігель Наталя Федорівна 56116 
Кім Єлизавета Юріївна 55582 
Кіндій Віктор Михайлович 56130 
Кісс Інга Валеріївна 55546 
Кіцула Любов Михайлівна 56217 
Клапань Віктор Володимирович 54620 
Клапчук Володимир Михайлович 54925, 55006, 55009, 55179 
Клименко Алеся Николаевна, Александр ПРАЙТ 
(псевдонім) 

55267 

Клименко Михайло Михайлович 55580 
Клименко Олексій Іванович 54594, 54595 
Климентьєв Сергій Олегович 55917, 55918, 55919 
Климчук Світлана Іванівна 55520 
Клімова Олена Владиславівна 55978 
Клобуков Віталій Віталійович 55981 
Клюваденко Андрій Андрійович 55174 
Книш Віталій Васильович 55704 
Книш Євгеній Григорович 54851, 54852, 56196 
Кобець Олена Володимирівна 55578 
Кобза Ігор Іванович 55351 
Кобилін Анатолій Михайлович 55492 
Кобозєв Андрій Ярославович 55737, 55738 
Кобякова Ірина Карпівна 55065 
Коваленко Ганна Андріївна 55689 
Коваленко Інна Ігорівна 55455 
Коваленко Людмила Тарасівна 55905 
Коваленко Олександр Володимирович 54801 
Коваленко Олександр Миколайович 55852 
Коваль Денис Миколайович 54801 
Коваль Ігор Сергійович 55367 
Коваль Наталія Володимирівна 55135 
Коваль Петро Борисович 55125, 55318 
Коваль Петро Миколайович 55044 
Коваль Роман Григорович 54647 
Коваль Сергій Вадимович 55268 
Ковальов Богдан Леонідович 55063, 55336 
Ковальов Микола Олександрович 55594 
Ковальова Марія Олексіївна 55440, 55441 
Ковальська Леся Володимирівна 54925 
Ковальський Василь Володимирович 55345 
Ковальчук Леся Алекківна 55645 
Ковальчук Микола Анатолійович 55206 
Ковальчук Сергій Станіславович 55066 
Ковальчук Тетяна Анатоліївна 55467, 55469, 55471, 55577 
Ковалюк Дмитро Олександрович 54727 
Ковалюк Олег Олександрович 56256 
Ковалюк Тетяна Володимирівна 54921 
Ковтун В'ячеслав Васильович 54582, 54590, 55115 
Ковтун Олександр Сергійович 56082 
Ковтун Ольга Владиславівна 55282 
Ковтуненко Дмитро Юрійович 55007 
Ковтуненко Юрій Володимирович 55299 
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Когут Микола Степанович 55071 
Когут Юрій Іванович 54993, 54994, 55483 
Когуч Дмитро Маркіянович 54625 
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна 55884, 55885 
Кожушко Михайло Миколайович 54624, 54929 
Кожушко Світлана Павлівна 55114, 55850 
Козак Людмила Степанівна 54827, 54830, 54831 
Козенко Олександр Юрійович 54684 
Козирєв Святослав Миколайович 55137 
Козлов Анатолій Петрович 55947 
Козлов Ігор Анатолійович (Ігор Козлов-Петровський) 55034 
Козловс Андрейс (Kozlovs Andrejs) 55136 
Колбінєв Сергій Анатолійович 55034 
Колентєєв Віктор Михайлович 55792 
Колесник  Олена Олександрівна 55001 
Колесник Олена Олександрівна  55000 
Колесник Юрій Михайлович 55316 
Колесников Олександр Вікторович 54596 
Колеснік Інна Олександрівна 55193 
Колесніченко Максим Валентинович 56094, 56095 
Колісник Людмила Олексіївна 55335 
Коломієць Леонід Володимирович 56083, 56084 
Колосніченко Марина Вікторівна 55291 
Колосов Олександр Євгенович 54862 
Колосова Олена Петрівна 54862 
Колосовська Катерина Валеріївна 54889 
Колотило Данило Макарович 54696, 54697, 55806 
Колядко Світлана Петрівна 55922 
Комариста Алла Володимирівна 56156 
Комаров Володимир Олександрович 54858 
Компанієць Вікторія Віталіївна 55337 
Кондратенко Іван Вадимович 55257 
Кондратьєв В'ячеслав Валерійович 55763 
Кондрашов Валерій Сергійович 55611 
Конін Валерій Вікторович 55980, 55985 
Коновалов Костянтин Георгійович 55535 
Коновалова Ольга Володимирівна 55912 
Кононенко Віталій Іванович 54930 
Конох Ігор Сергійович 55368 
Конух Анна Олегівна 55860 
Кончаковська Марина Євгенівна 55167 
Копан Дар'я Григорівна 55723 
Копчинський Мирон Михайлович (VODEVIL) 55289 
Коренькова Тетяна Валеріївна 55366 
Корж Ігор Федорович 55358 
Корж Юлія Вікторівна 54754, 54756 
Корженевич Дарина Олегівна 54894 
Корженевський Віктор Казимирович 55133 
Корінь Вікторія Валеріївна 56236 
Корнєв Валентин Валентинович 55916 
Корнієв Михайло Михайлович 55045, 55046, 55047, 55048, 55050, 55051, 55704 
Корнієвський Юрій Іванович 55316 
Корнійчук Марія Антонівна 54765 
Короленко Михайло Петрович 55887, 55888 
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Король Олег Іванович 55280, 55968, 56112 
Корольов Микола Федорович 55746 
Корольова Ірина Іванівна 54631 
Корольова Тетяна Олександрівна (Кольорова) 56085 
Корольова Тетяна Сергіївна 54680 
Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп) 55253 
Короткевич Ольга Василівна 55135 
Корпач Анатолій Олександрович 54832 
Корсак Костянтин Віталійович 55840 
Корсак Юрій Костянтинович 55840 
Корченко Анна Олександрівна 54977, 55977 
Корченко Олександр Григорович 54977, 55977 
Коршун Анна Анатоліївна 55927 
Коршун Марія Василівна 55517, 55518, 55519, 55926 
Косаченко Валерія Юріївна 54890 
Косенко Антон Ігорович 54608 
Костенко Андріана Миколаївна 55335 
Костенко Юрій Вікторович 56039 
Костіна Лариса Миколаївна 55371 
Костіна Світлана Федорівна 55746 
Кострубська Тетяна Василівна 55746 
Костюк Майя Василівна 56167 
Костюнін Микола Леонтійович 54681 
Косяченко Костянтин Леонідович 54754 
Котелевський Володимир Іванович 56122 
Котелянська Станіслава Адамівна 56186 
Котенко Ольга Володимирівна 55911 
Котенко Сабіна Махіровна (Sabina Safarli/Сабина Са-
фарли/Сабіна Сафарлі) 

55432 

Котенок Андрій Григорович 54693 
Котик Віорел Дмитрович 54574, 56235 
Котова Ліна Миколаївна 56140 
Котова Марина Олегівна 55145 
Котова Наталя Володимирівна 56029, 56030 
Котречко Олексій Олексійович 55332, 55333 
Кохан Юрій Миколайович 54594, 54595, 54790, 54855 
Кохновіч Владімір Ісаак (Kohnovich Vladimir Isaak) 55215 
Коцар Ігор Олегович 55095 
Коцар Олег Вікторович 55095 
Коцюр Анатолій Борисович 55588 
Кочерга Олександр Васильович 55900 
Кочубей Тетяна Дмитрівна 55082 
Кошуба Іван Володимирович 55994 
Кошубінська Катерина Ігорівна 55202 
Кравець Ніна Павлівна 54843, 54844, 54845, 54846, 54875, 54876, 54877, 54897 
Кравець Олексій Михайлович 55366 
Кравець Ростислав Юрійович 56117 
Кравцова Тетяна Григорівна 54768 
Кравченко Анна Юріївна 55702 
Кравченко Олена Миколаївна 54732, 54733, 54734, 54735 
Кравченко Тетяна Володимирівна 55608 
Кравчук Анатолій Пилипович 54827, 55705 
Кравчук Володимир Іванович 54620, 54624, 54929 
Кравчук Лариса Володимирівна 55901 
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Краєвська Галина Олександрівна 54768 
Крамаренко Катерина Ігорівна 55714 
Красильникова Ярослава Володимирівна 55778, 55779, 55780, 55804 
Красій Андрій Валерійович 55651 
Красільнікова Дар'я Юріївна 55366 
Краснобокий Юрій Миколайович 55677 
Краснокутська Наталія Станіславівна 55374 
Крачковська Мар’яна Володимирівна 55566 
Кремзер Олександр Андрійович 56189, 56190, 56194, 56195, 56196 
Кретова Аліна Вікторівна 55371 
Кривенко Іван Юрійович 55216, 55217, 55218, 55219, 55220, 55221, 55222, 55223 
Криволапов Олексій Єфремович 55250, 55649 
Кривоносов Анатолій Іванович 55250, 55649 
Криворучко Оксана Миколаївна 55681 
Кривошапко Олександр Олександрович 56145 
Кривошей Дар'я Сергіївна 54784 
Кривченко Денис Анатолійович 55425 
Крижановський Євгеній Миколайович 56103, 56206, 56207 
Крикун Наталя Олександрівна 55303 
Криночкін Роман Володимирович 54629 
Кришталь Олександр Миколайович 54620 
Крищанович Олександр Михайлович 54738 
Крімер Борис Олександрович 54767 
Круглик Владислав Сергійович 56110 
Кругляк Анастасія Олександрівна 54776 
Кругляк Мирослава Іванівна 55458 
Кружилко Олег Євгенович 55069, 55070, 55438 
Крутиков Святослав Леонтійович 55198 
Ксьонжик Ірина Володимирівна 56057, 56058 
Кубець Сергій Леонідович 55341 
Кугутяк Микола Васильович 56034 
Кудінов Ігор Олексійович 55846 
Кудрявцева Валентина Федорівна 55348 
Кудрявцева Світлана Павлівна 55702 
Кузнецов Володимир Іванович 55145 
Кузнецова Ірина Олексіївна 54808, 54809, 54890, 54891, 54892, 54893, 54894, 54895 
Кузнєцов Андрій Володимирович (Kandr) 55894 
Кузнєцова Ірина Олексіївна 55986 
Кузьменко Оксана Василівна 55680 
Кузьменко Руслан Валентинович 55256 
Кузьмін Олександр Михайлович 55599 
Кузьмінська Ольга Едуардівна 56223 
Кузьома Віталій Вікторович 56058 
Кукуруза Ганна Володимирівна 55282 
Кулагін Дмитро Олександрович 54958, 54959, 54960 
Кулінич Леонід Олександрович 54790, 54855 
Куліш Олег Володимирович 54624, 54929 
Куліш Сергій Миколайович 56189, 56190, 56194, 56195, 56196 
Кулькова Оксана Вікторівна 56156 
Кумейко Надія Матвіївна 55928 
Кундієв Юрій Ілліч 55002 
Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця) 54926, 54927 
Купа Юрій Валентинович 56078 
Купрієнко Ростислав Миколайович 56224, 56225 
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Курдюков Андрій Олександрович 56017 
Куриленко Віктор Сергійович 56208 
Курило Ірина Олексіївна 54767 
Куришев Євген Володимирович 55915 
Курій Олександр Олександрович 55600 
Куріненко Володимир Леонідович 54596 
Куровська Тетяна Юріївна 54858 
Курсеітова Заріна Сетмерівна  (Зарема) 55010 
Курченко Олег Володимирович 55307 
Кустов Віталій Петрович 55247 
Кутельмах Роман Корнелійович 55601 
Кутова Ірина Едуардівна 55418, 55422 
Куценко Євген Миколайович 54694 
Куценко Любов Борисівна 55000 
Куценко Олександр Вікторович 55586 
Куцик Микола Іванович 55888 
Куцурубова-Шевченко Олена Вікторівна 55421 
Кучвара Олександра Мирославівна 54796 
Кучеров Дмитро Павлович 54974 
Кучур Максим Валерійович 55861 
Кушнарьов Ігор Володимирович 54763 
Кушнірук Андрій Леонідович 54690 
Лавренчук Володимир Миколайович 55462 
Лаврешина Ганна Юріївна 54920 
Лаврик Галина Василівна 55000 
Лавров Євген Анатолійович 55258 
Лаврова Юлія Володимирівна 54575 
Лазарєва Тетяна Анатоліївна 55484, 55485, 55486 
Лазур Клавдія Романівна 54603 
Лактіонов Віктор Іванович 55229, 55544 
Лана Лісіна (псевдонім) 54657, 54658, 54659, 54660, 54661, 54664, 54665, 

54666, 54667, 54668, 54669, 54670 
Ланде Дмитро Володимирович 55308 
Лантух-Лященко Альберт Іванович 54815, 54816, 54817, 54818, 54819, 54820, 54826, 

54833, 54834, 54835, 54854, 55044, 55045, 55046, 
55047, 55048, 55050, 55051, 55704 

Лапіна Ірина Сергіївна 54680 
Лаппо Віолетта Валеріївна 54928, 54935 
Лаптєва Наталія Сергіївна 55705 
Лапшин Олександр Олександрович 55807, 55808, 55809, 55810, 55811, 55812, 55813, 

55814, 55815, 55816, 55817, 55818, 55819, 55820, 
55821, 55822, 55823, 55824, 55825, 55826, 55827, 
55828, 55829, 55830, 55831 

Лебедева Олена Владиславівна 54686 
Лебедь Світлана Пилипівна 54597, 55664, 55665 
Левицька Алевтина Олександрівна 54627 
Левченко Ірина Олександрівна 56016 
Левченко Олександра Валентинівна 55776 
Левченко Олексій Олексійович 55377 
Легкодух Іван Степанович 54681 
Лежнева Олена Іванівна 54751 
Лежнєва Валерія Дмитрівна 56231, 56232 
Лейнек Людмила Альбертівна 55662 
Леньга Олег Володимирович 54599 
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Леонов Андрій Олексійович 55149 
Леонова Богдана Ігорівна 55175 
Лепський Максим Анатолійович 55846 
Лепша Дмитро Ігорович 55145 
Лесневич Олександр Вітольдович 55066 
Леськів Ігор Мирославович 56203 
Леуш Сергій Станіславович 54999 
Лехан Валерія Микитівна 54565, 55720 
Лещенко Григорій Володимирович 55295 
Лещук Борис Ростиславович 55424 
Лєзін Андрій Миколайович 54805, 55891, 55892 
Лєонов Валерій Євгенович 56177, 56181 
Лєонов Юрій Васильович 54991 
Линник Олеся Сергіївна 54676 
Липей Євгенія Богданівна 55196, 55197 
Литвин Анна Вікторівна 54599 
Литвин Олександр Юрійович 54706, 54707 
Литвиненко Вікторія Олександрівна 55278 
Литвиненко Наталія Іванівна 55702 
Литвиненко Олександр Борисович 55791 
Литвиненко Тетяна Петрівна 54955 
Литвинова Ольга Несторівна 56245, 56246 
Лишафай Євгеній Олександрович (Lisht) 55775 
Лібанова Елла Марленівна 54767 
Лізанець Віталій Ігорович 54824, 54825, 56220 
Лілевман Ігор Йосипович 54681 
Лісенко Вадим Андрійович 55765 
Лісовий Микола Вікторович 56156 
Ліщенко Олександр Володимирович 55139 
Лобанов Леонід Михайлович 55704 
Лобода Анастасія Сергіївна 55349 
Логвінов Ігор Михайлович 54838 
Лоза Тетяна Віталіївна 55683 
Лозинський Юрій Сильвестрович 55558 
Лозова Ганна Миколаївна (Анна Лоза) 54939 
Лозовий Вячеслав Миколайович 55711 
Лозюк Віолетта Миколаївна 55328 
Лопатко Тетяна Богданівна 54979 
Лось Лада Леонідівна 55713 
Лотоха Людмила Михайлівна 55747 
Лошак Іван Анатолійович 55112 
Лугова Ольга Іванівна 56058 
Лукаш Сергій Іванович 55131 
Лукашенко Андрій Володимирович 55000, 55001 
Лукашенко Вікторія Вікторівна 54976, 55593 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович 54599 
Лук'янчук Євген Іванович 54692, 55482 
Луніна Інна Олександрівна 55135 
Луценко Олена Львівна 55036, 55038, 55039 
Луцків Андрій Мирославович 54795 
Луцюк Павло Сергійович 55499 
Лучанко Тарас Мирославович 55617, 55618 
Лущик Людмила Вікторівна 54766 
Любчук Ольга Костянтинівна 55025 
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Людмила Гаврилюк (псевдонім) 55851 
Лютий Артем Олександрович 55258 
Ляпко Микола Григорович 54987, 54988 
Ляшенко Анна Вадимівна 54801, 55067 
Ляшенко Олександр Миколайович 55953 
М’ясоїд Галина Іванівна 55114 
Мавроматі Павло Олегович 55119, 55201 
Магнатова Рімміна Василівна 55008 
Мазор Юрій Львович 55595 
Мазоренко Дмитро Іванович 55294 
Мазур Вячеслав Геннадійович 55247 
Мазур Олександр Володимирович 54589, 54590 
Майданюк Володимир Павлович 56096 
Майданюк Олег Сергійович 55920 
Майоров Олег Юрійович 55882 
Майстренко Володимир Володимирович 55069, 55070, 55438 
Макагон Павло 55147 
Макаренко Анастасія Анатоліївна 55145 
Макаров Віталій Михайлович 56185 
Макарова Вікторія Іванівна 55118 
Макарова Стелла Олегівна 54573 
Макогон Юрій Володимирович 55060 
Макогончук Василь Сергійович 54599, 54601 
Максимов Сергій Іванович 55454 
Максимова Тетяна Семенівна 55419 
Максимович Олександр Аксентійович 55005 
Максим'юк Анатолій Миколайович 56188 
Максін Віктор Іванович 54639, 55686 
Малачівський Петро Стефанович 55248 
Малецька Ірина Олександрівна 55746 
Малигіна Валентина Дмитрівна 55947, 55948 
Малік Олександр Олександрович 55320 
Маліков Микола Васильович 56052 
Мальцев Вадим Олександрович 55209 
Малютін Василь Петрович 56123 
Маляренко Віталій Віталійович 55339 
Маляров Сергій Прокопович 54594, 54595, 54790, 54855 
Малярчук Володимир Миколайович 54681 
Мамчур Дмитро Григорович 55367 
Манако Алла Федорівна 55702 
Маник Віталій Юрійович 56067 
Мануйлов Євген Миколайович 55455 
Марена Тетяна Василівна 54646 
Марзан Олександр Олександрович 55750 
Маринін Сергій Павлович 54620 
Маринюк Світлана Сергіївна 55115 
Маріонс Олена 55410 
Марк Каиров (псевдонім) 54615 
Маркін Микола Володимирович 55887, 55888 
Марков Ігор Миколайович 55112 
Мартинюк Михайло Тадейович 55673, 55674 
Мартищук Теодор Любомирович 55155, 55156, 55157, 55158, 55160, 55161, 55162, 

55163, 55164, 55165, 55166, 55473, 55474, 55475, 
55476, 55477, 55478, 55648, 56214, 56215, 56216 
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Марунич Валерій Степанович 54829 
Марусіч Андрій Васильович 55372 
Марута Наталія Олександрівна 55922 
Марущак Христина Сергіївна 54983 
Марценюк Василь Петрович 54796 
Марченко Лариса Борисівна 54946 
Марченко Олександр Павлович 55206 
Марченкова Наталія Олексіївна 55841, 55842, 55847 
Маслюкова Валентина Сергіївна 55277 
Маснуха Олександр Михайлович 55503 
Мастрюков Анатолій Михайлович 55194 
Масютін Максим Геннадійович 55623, 55624, 55625, 55626, 55627, 55628, 55629 
Матвеюк Антоніна Іванівна 55354 
Матвійчук Світлана Миколаївна 56174 
Матюха Галина Василівна 55538 
Матяшук Раїса Костянтинівна 55763 
Махобей Катерина Михайлівна 54961, 54962, 54968, 54969 
Махомета Тетяна Миколаївна 55669, 55670, 55671, 55679 
Мацейчук Данило Миколайович (Daniel Joy) 55642 
Мацуга Ольга Миколаївна 54592 
Мацура Надія Олексіївна 54602 
Мацюра Олександр Володимирович 55120 
Мащенко Сергій Сергійович 55976 
Медведенко Дмитро Вячеславович 55503 
Медведєв Костянтин Володимирович 54815, 54816, 54817, 54826, 54833, 54834, 54835, 

54854, 55044, 55045, 55046, 55047, 55048, 55049, 
55050, 55051, 55704 

Медведь Марія Олександрівна (J'MMA) 54567 
Мелентєва Олена Муратівна 55746 
Мельник Валентин Павлович 56103 
Мельник Вікторія Володимирівна 55138 
Мельник Володимир Михайлович 55319 
Мельник Володимир Тимофійович 55021, 56011 
Мельник Іван Володимирович 56190, 56194, 56195, 56196 
Мельничук Богдана Володимирівна 55980 
Мельничук Тетяна Федорівна 55688 
Мелякова Юлія Василівна 55454 
Мендерецький Вадим Владиславович 56061, 56062, 56063 
Мержиєвська Любов Павлівна 56221 
Меркулов Валерій Валерійович 54991 
Мех Артем Сергійович 54985 
Микитаренко Михайло Олександрович 55704 
Микола Стовбун-Кременецький (псевдонім) 55760 
Миколаєнко Антон Петрович 55585 
Миленький Дмитро Сергійович 55534 
Миргородський Андрій Сергійович 55112, 55578, 55579 
Миргородський Сергій Миколайович 55112, 55578, 55579 
Миронова Ірина Володимирівна 55292 
Миронюк Іван Святославович 55342, 55719 
Митина Ляля (псевдонім) 54906 
Митрофанов Микита Олександрович 54681 
Митрофанов Олександр Петрович 54681 
Митяй Зоя Олегівна 56192 
Михаил Санин (псевдонім) 55995 
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Михайленко Тетяна Миколаївна 55110 
Михайлова Олена Валентинівна 55373 
Михайлюк Євген Олександрович 54557 
Михалевич Олександр Павлович 54810, 54811 
Михальський Юрій Анатолійович 55313 
Михальчук Володимир Михайлович 54559 
Мігальов Андрій Олександрович 54681 
Мігенько Богдан Орестович 55844, 55845, 55848 
Мігенько Людмила Михайлівна 55466 
Мізь Андрій Васильович 55301 
Міланенко Олександр Анатолійович 54824, 54825, 56220 
Мілаш Інна Василівна 55374 
Мінюк Сергій Миколайович 54990 
Міняйло Сергій Петрович 54812 
Мірошкін Дмитро Леонідович 54564 
Місяйло Володимир Васильович 55192 
Мітюшкіна Христина Сергіївна 54646 
Мішуль Дмитро Сежорович 55619, 55832, 55833, 55834, 55835, 55836, 55837, 

55838, 55839, 56097, 56106, 56107 
Міщенко Анатолій Васильович ("АртМан - людина 
мистецтва") 

56131 

Мовсеян Яна Самвелівна 54900 
Могилін Дмитро Вікторович 56197 
Моесеенко Галина Миколаївна 55015 
Мозгова Людмила Анатоліївна 55705 
Мозговий Володимир Васильович 55705 
Мозговий Володимир Федорович 56159, 56160 
Моїсєєв Олександр Іванович 56159, 56160 
Мойсеєнко Владислав Юрійович 55587 
Мойсеєнко Дмитро Вікторович 55480 
Мокієнко Андрій Вікторович 56035 
Мокін Віталій Борисович 56206, 56207 
Молинь Валентина Дмитрівна 55508 
Молодиченко Валентин Вікторович 56144 
Молостов Денис Сергійович 54689 
Молчанов Роберт Миколайович 54757, 54758, 54759, 54760 
Монастирецький Сергій Євгенович 55684, 56115 
Монгарова Юліана Євгеніївна 54705 
Мороз Валентин Валентинович 56074 
Мороз Ірина Вікторівна 55357 
Мороз Микола Георгійович 55555, 55556, 55557 
Мороз Микола Сергійович 54635, 54639, 55686, 55687 
Мороз Олена Леонідівна 55348 
Мороз Павла Олександрович 55295 
Морозов Анатолій Олексійович 55012 
Морозов Дмитро Ігорович 54860, 54861 
Морозов Євген Володимирович (Sabina Safarli/Сабина 
Сафарли/Сабіна Сафарлі) 

55432 

Морозов Євген Леонідович 55371 
Морозов Роман Володимирович 55491 
Морозова Ольга Григорівна 55491 
Морозова Ріта Миколаївна 55746 
Москаленко Денис Русланович 55181, 55883 
Москвіна Світлана Михайлівна 55230, 55231 
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Москова Людмила Миколаївна 55229, 55544, 55992, 55993 
Мосьпан Валерій Миколайович 55877 
Мота Юлія Степанівна 55185 
Моторнюк Руслан Леонідович 55714 
Мошков Ігор Георгійович 55266 
Мудрієвська Ольга Олегівна 55431 
Муленко Дмитро Миколайович 55252 
Мулеса Оксана Юріївна 55342 
Мулик Оксана Миколаївна 56145 
Муращенко Олександр Геннадійович 54903, 54904 
Мусієнко Микола Петрович 55597 
Муха Андрій Миколайович 54932 
Муха Яна Олегівна 54953 
Мухортов Михайло Олександрович 54605 
Мучак Альона Миколаївна (Альона Карат) 55932 
Мямлін Владислав Віталійович 55741 
Мямлін Сергій Віталійович 55728, 55742, 55743 
Набок Дмитро Анатолійович 55974, 55975, 55982, 55983, 55984 
Нагорна Яніна Валеріївна 54972, 54973 
Нагорний Євген Васильович 55877 
Нагорський Сергій Володимирович 54922 
Надточій Василь Іванович 55589 
Надточій Олександр Васильович 55331 
Надутий Костянтин Олександрович 55720 
Назаренко Володимир Борисович 55044 
Назаренко Михайло Володимирович 54801, 55067 
Назаренко Наталія Володимирівна 54801, 55067 
Назарець Михайло Миколайович 54886, 54887, 54888 
Назарець Роман Вікторович 54867 
Назаркіна Вікторія Миколаївна 54754, 54755, 54756 
Назарук Ольга Опанасівна 55206 
Назукова Наталія Миколаївна 55135 
Найдьонова Віра Опанасівна 55729 
Наконечний Руслан Борисович (Роман Рассказов) 55394 
Наливайко Іван Павлович 56142, 56144 
Наман Герман Зієвич 55632, 55633 
Нарижнєв Олександр Олексійович 54986, 55298 
Насипаний Віктор Євгенович (Віктор Шторм) 56209 
Наташа Воронцова (псевдонім) 55921 
Науменко Марина Володимирівна 54678 
Науменко Микола Миколайович 55224 
Науменко Оксана Василівна 56116 
Наумова Надія Григорівна 54765 
Наумук Олексій Володимирович 55146 
Небасуй Вадим Валерійович 54727 
Небесний Віталій Борисович 55763 
Недвига Вікторія Володимирівна 56003 
Нежинський Дмитро Ігорович 55450 
Нелюбов Володимир Олександрович 54970 
Немченко Алла Семенівна 54754, 54755, 54756 
Немченко Олеся Анатоліївна 54754, 54755, 54756 
Неня Віктор Григорович 55359, 55449 
Непрозвана Інна Володимирівна 55107 
Нестеренко Анастасія Михайлівна 55191 
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Нестеренко Павло Олександрович (ЛЮБОМИР БО-
ГОЯВЛЕНСКИЙ) 

55460 

Нефьодов Леонід Іванович 55245 
Нечипорук Олена Петрівна 54978, 55590, 55974, 55975, 55978, 55982, 55983, 55984 
Нечитайло Тетяна Юріївна 54768 
Никитюк Світлана Олексіївна 54579, 54580 
Никифорчук Дмитро Йосипович 54744 
Ничкало Нелля Григорівна 55928 
Нідзельський Михайло Якович 55244 
Нікітенко Валентина Миколаївна (ВЕРЕНЕЯ) 55460 
Ніколайчук Любов Вікторівна 55731 
Ніколенко Дмитро Миколайович 55612 
Ніколенко Микола Миколайович 56079 
Ніколенко Світлана Іванівна 56035 
Ніколенко Тамара Іванівна 54646 
Ніколішин Анатолій Карлович 55249 
Ніконець Дмитро Миколайович 55307 
Новіков Володимир Володимирович 55207 
Новіков Степан Вікторович 55199 
Новікова Ольга Федорівна 55337 
Новожилова Ольга Вікторівна 55992, 55993 
Новошевська Людмила Геннадіївна 55116 
Носенко Тетяна Іванівна 55906, 55907 
Ободець Роман Васильович 54591 
Ободяк Віктор Корнелійович 55258 
Овдій Ольга Михайлівна 55408 
Овсяннікова Тетяна Миколаївна 55784, 55785 
Овчиннікова Ольга Вікторівна 55699, 55700, 55701 
Оганезова Ганна Вікторівна 55882 
Огарь Світлана Володимирівна 54755, 54756 
Озерянський Сергій Олександрович 54745 
Окончук Володимир Іванович 55208 
Окопний Руслан Петрович 55359, 55449 
Оксаніч Інна Михайлівна 54747 
Оксененко Володимир Віталійович 56111 
Оксенюк Юлія Олегівна 54809 
Олексійченко Надія Олександрівна 55174 
Олена Вишна (псевдонім) 56135 
Олефір Анна Олександрівна 55459 
Олешкевич Анна Ігорівна 54883 
Олизаренко Людмила Антонівна 54866 
Олійник Михайло Михайлович 55020 
Олійник Олег Іванович 55631 
Олійник Олена Олександрівна 55340 
Олійник Тетяна Миколаївна 54603 
Оліярник Михайло Михайлович 54981, 54982 
Ольховий Богдан Юрійович 55705 
Омельченко Лідія Олександрівна 55729 
Онишко Світлана Василівна 55135 
Онищенко Артур Миколайович 55705 
Оністрат Олександр Анатолійович 55747 
Оніщук Євгеній Олександрович 55962 
Онопченко Антон Віталійович 55683 
Онул Наталія Михайлівна 55140, 55141, 55143, 55144 
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Опейда Артур Русланович 55296 
Опришко Микола Олександрович (Nick Alex) 55412, 55413 
Опришко Олександр Володимирович (Alex VO) 55412, 55413 
Оришака Надія Василівна 54786 
Орлова Вікторія Миколаївна 55680 
Орлова Наталія Сергіївна 54623 
Орловський Олександр Валерійович 55612 
Орлюк Юрій Тимофійович 56116 
Осадча Катерина Петрівна 56059 
Осадченко Інна Іванівна 55088 
Осадчий Вячеслав Володимирович 55120, 55146, 56059, 56060 
Осадчук Володимир Степанович 54629 
Осадчук Олександр Володимирович 54629 
Осадчук Ярослав Олександрович 54629 
Осенін Юрій Іванович 55129 
Осенін Юрій Юрійович 56242 
Осипенко Іван Миколайович 54591 
Осипенко Костянтин Петрович 56099 
Осипова Тетяна Григорівна 55781, 55782 
Осійський Іван Юрійович 54626 
Осіпенко Ганна Анатоліївна 54582, 54583 
Остапчук Валентина Віталіївна 55682 
Осташевський Сергій Анатолійович 55707 
Остроумов Іван Вікторович 54979 
Отенко Володимир Іванович 55702 
Охріменко Станіслав Сергійович 55622 
Ошека Анастасія Валентинівна 55203 
Павленко Анатолій Васильович 56031 
Павленко Володимир Петрович 55335 
Павленко Жанна Онисимівна 55016 
Павленко Ігор Олексійович 55447 
Павленко Ярина (псевдонім) 55411 
Павлишин Микола Михайлович 54620 
Павлов Вадим Володимирович 56158 
Павлов Дмитро Геннадійович 55225 
Павлов Костянтин Олександрович 55709 
Павлов Руслан Олегович 55942 
Павлова Валентина Андріївна 54847, 54848, 54850, 55680, 55946, 55947, 55948, 

55949, 55950 
Павлова Тетяна Володимирівна 54680 
Павловський Всеволод Віталійович 54599 
Павлюк Роман Олександрович 55911 
Павлюков Іван Олексійович 54647 
Павлюковець Микола Павлович 55694, 55695 
Падалка Єгор Андрійович 55112, 55579 
Падюка Тарас Іванович 54624, 54929 
Паламаренко Любов Олександрівна 55502 
Палієнко Валентина Петрівна 56161 
Палієнко Олег Ігоревич 55504 
Палій Анатолій Павлович 54753, 56155 
Палій Андрій Павлович 56155 
Палінкаш Анастасія Іванівна 55052 
Пальков Віктор Олександрович 55561 
Пальков-Свирщевский В.А. (псевдонім) 55560 
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Пампуха Геннадій Геннадійович 54644 
Панасенко Оксана Юріївна 55923, 55924 
Панасенко Олександр Іванович 54851, 54852, 56189, 56190, 56194, 56195, 56196 
Панкратов Олександр Вікторович 55691 
Панфілова Ганна Леонідівна 54754, 54755, 54756 
Панчик Олександр Васильович 54581 
Панчишин Наталія Ярославівна 56247, 56248 
Панчішкіна Анастасія Артурівна 55100 
Панчук Олег Петрович 56061, 56062, 56063 
Панькова Анна Дмитрівна 55337 
Панькова Оксана Володимирівна 55337 
Парубець Микола Григорович 55044, 55704 
Парфьонова Ірина Іванівна 55882 
Парченко Володимир Володимирович 56189, 56190, 56194, 56195, 56196 
Паршукова Леся Миколаївна 55672 
Пасічник Ірена Миколаївна 54571 
Пасічнюк Ольга Петрівна 55281 
Паскарик Василь Степанович 54624, 54929 
Пастух Віталій Вікторович (Слайдер) 55099 
Паустовський Юрій Олександрович 55002 
Пацук Володимир Миколайович 55703 
Пашкевич Калина Лівіанівна 55291 
Пашкевич Леонід Полікарпович 54791, 54792, 56133, 56134 
Педос Олег Іванович 55887, 55889 
Пелех Юрій Миронович 55945 
Пелешко Дмитро Дмитрович 55945 
Пендальчук Андрій Геннадійович 55715 
Пендищук Юрій Іванович (Красін) 55547 
Пеньківська Катерина Сергіївна 54828 
Пеньковська Наталія Михайлівна 56026 
Пепешин Олег Вадимович 55290 
Перегінець Ігор Борисович 55719 
Передерій Дмитро Дмитрович 56159, 56160 
Перельмутер Анатолій Вікторович 55704 
Пересунько Галина Вікторівна 55105 
Перконос Петро Іванович 55666, 55667 
Персанова Ірина Миколаївна 55053 
Петіна Любов Володимирівна 55663 
Петля Констянтин Володимирович 55295 
Петрашик Юрій Миколайович 56238, 56239 
Петренко Андрій Володимирович 56045 
Петренко Ліна Володимирівна 54559 
Петренко Олексій Володимирович 54790, 54855 
Петренко Юрій Антонович 54842, 55245 
Петришин Олександр Віталійович 55358 
Петров Валентин Михайлович 55407 
Петров Олександр Васильович 54612, 54613, 54614, 55184 
Петров Олександр Михайлович 55481 
Петровська Юлія Валеріївна 55348 
Петрук Ольга Валеріївна 54991 
Петрушанко Тетяна Олексіївна 55406 
Петрушин Олександр Геннадійович 54907 
Петрушко Василь Андрійович 55693 
Печерських Галина Олександрівна 55752 
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Пєєва Олена Сергіївна 55434 
Пєстова Карина Володимирівна 55011 
Пєхота Олена Миколаївна 54628, 54632, 54633 
Пивницька Олена Валентинівна 55304 
Пилипась Олександр Васильович 55662 
Пилипенко Євген Миколайович 55479 
Пилипко Іван Васильович 55300, 55302 
Пилипчук Володимир Григорович 55358 
Пильник Максим Григорович 55666 
Писаренко Олег Анатолійович 55244 
Письменний Віталій Васильович 55352 
Письменний Євген Олександрович 54924, 54932, 54933, 55738, 55739 
Підгайний Володимир Олексійович 55341 
Підгорний Анатолій Захарович 54680 
Підгорний Микола Володимирович 56103 
Піддубецька Марина Петрівна 54954 
Підтереба Олексій Іванович 54752 
Піліпішина Олена Миколаївна 55263 
Пілюгін Валентин Олексійович 54752 
Пімахов Валерій Ігорович 55621 
Піневич Тетяна Олександрівна 55714 
Пінчук Андрій Петрович 55174 
Піскула Анна Едуардівна 55295 
Пісоченко Тетяна Сергіївна 56058 
Плахотний Микола Вікторович 55095 
Плахтій Данило Петрович 54782 
Плахтій Петро Данилович 54782 
Побережний Петро Анатолійович 56055 
Побережник Галина Анатоліївна 55315 
Погодіна Ірина Анатоліївна 55075 
Погорелов Артем Валерійович 54900 
Погуда Наталія Вікторівна 54554, 56101 
Погуда Олексій Андрійович 54554 
Подгайна Марина Валеріївна 54754, 54756 
Подгурський Станіслав Ельбертович 55463 
Поджарський Михайло Абрамович 55543 
Подзерей Роман Вікторович 55081 
Подколзін Ігор Вікторович 56121 
Подколзіна Марія Василівна 54755, 54756 
Подольський Володимир Васильович 55410 
Подоляк Віталій Анатолійович 54612, 54613, 54614 
Подоляка Олег Борисович 55661 
Подпрятов Григорій Іванович 55172, 55173 
Пойда Олександр Іванович 55319 
Полєвський Олександр Валерійович 55067 
Полічковський Олександр Віталійович 55457 
Поліщук Богдан  Михайлович 55194 
Поліщук Віталій Васильович 54650 
Поліщук Володимир Петрович 55707 
Поліщук Роман Васильович 55637, 55638, 55639, 55640, 55641 
Поліщук Тетяна Брониславівна 54559 
Поліщук Тетяна Вікторівна 55669, 55670, 55679 
Половніков Ігор Іванович 55712 
Полонський Роман Анатолійович 55292 
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Полтавський Андрій Анатолійович 54991 
Полукарова Світлана Геннадіївна 55069, 55070, 55438 
Польова Леся Василівна 55009 
Полякова Світлана Володимирівна 54767 
Поміркований Леонід Олексійович 55708 
Понікаровська Світлана Володимирівна 55451 
Пономаренко Анатолій Іванович 54594 
Пономаренко Валентин Кузьмич 55766, 55767, 55768, 55769, 55770, 55771, 55772, 55773 
Пономаренко Вероніка Ігорівна 54893 
Пономаренко Олена Вікторівна 55371 
Поночевна Оксана Анатоліївна 55079 
Попик Юрій Васильович 55899 
Попов Андрій Миколайович 55990 
Попова Наталія Вадимівна 55702 
Попова Наталія Олександрівна 55793 
Попович Василь Васильович 54604 
Попович Віталій Васильович 54604 
Попович Ігор Степанович 54710 
Попович Наталія Ігорівна 55712 
Поправко Юлія Юріївна 54858 
Постой Руслана Вікторівна 56043 
Постол Наталя Анатоліївна 56189, 56190, 56194, 56195, 56196 
Посудін Юрій Іванович 56044 
Поточилов Руслан Валерійович 55666, 55667 
Потриваєва Наталя Володимирівна 56058 
Праштика Ольга Ігорівна 55620 
Предько Світлана Анатоліївна 55113 
Привроцька Ірина Богданівна 56243, 56244 
Приймак Віктор Васильович 55000, 55001 
Приймак Наталія Василівна 55350 
Присяжна Олеся Дмитрівна 55493 
Притискач Іван Васильович 56076, 56077 
Приходько Вероніка Юріївна 56128 
Прищепа Катерина Ігорівна  (ILLARIA) 56173 
Пріміна Наталія Миколаївна 55746 
Прокопук Юлія Сергіївна 55763 
Прокудін Георгій Семенович 54821, 54822 
Прокудін Олексій Георгійович 54821, 54822 
Пронін Євген Анатолійович 55889 
Пронько Людмила Михайлівна 54559 
Просоленко Наталія Василівна 55882 
Прохно Ольга Іванівна 55125, 55126, 55318 
Прохоренков Василь Миколайович 55646 
Прошкін Володимир Вадимович 55037 
Пташенко Піана Олександрівна 54764 
Птащенко Ліана Олександрівна 56038 
Пулька Чеслав Вікторович 55968 
Пунько Олена Олександрівна 54783 
П'ятибратов Дмитро Георгійович (Sabina 
Safarli/Сабина Сафарли/Сабіна Сафарлі) 

55432 

Пятисоцька Світлана Сергіївна 55659, 55660, 55661 
Рагуліна Наталія Олександрівна 55279 
Радек Юдл (Radek Judl) 55398 
Радзихівська Ксенія Олександрівна (Крылова) 55041, 55042 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 34, 2014 

 

685 

Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 
Номер свiдoцтва 

Радиш-Маринюк Богдан Ілліч 55130 
Располов Олександр Сергійович 55045, 55046 
Ревак Ірина Олександрівна 55540 
Ревегук Віктор Якович 56064 
Редченко Василь Павлович 55044 
Режець Ігор Якович 55293 
Резніков Вадим Олександрович  55369 
Рейдемейстер Олексій Геннадійович 55728, 55742, 55743 
Рекова Наталія Юріївна 55944 
Ремажевська Віра Миколаївна 55966 
Ремізов Станіслав Олександрович 55873, 56187 
Ремінецький Борис Ярославович 55301 
Репетя Євгеній Іванович 55341 
Речкалов Сергій Дмитрович 54695 
Ржевський Геннадій Миколайович 55281 
Рибалка Олексій Терентійович 56028 
Рибченко Євгенія Олександрівна 56180 
Рижкова Галина Анатоліївна 55680 
Рижов Олексій Анатолійович 55990, 56102 
Рижук Василь Андрійович 54700 
Рикачевський Олексій Олександрович 56096 
Рингач Наталія Олександрівна 54767 
Рипаленко Ірина Павлівна 55104 
Різник Олександр Володимирович 55887 
Роганов Володимир Петрович 55281 
Рогова Олена Геннадіївна 55882 
Роговцов Олександр Олександрович 54549 
Родькін Дмитро Йосипович 55366 
Рожко Микола Михайлович 55110 
Романенко Ніна Михайлівна 56231, 56232 
Романенко Олена Віталіївна 55397 
Романенкова Юлія Вікторівна 55904 
Романів Ростислав Романович 54691 
Романова Тетяна Євгеніївна 55689, 55690, 55691 
Романча Олексій Олександрович 54908 
Романчук Ірина Олегівна 56116 
Романюк Любов Миколаївна 56250, 56253 
Романюк Марія Ярославівна 55730 
Романюк Олександр Никифорович 55435 
Романюк Сергій Олександрович 54954 
Росинська Марія Олександрівна 55168, 55580 
Росінський Віктор Іванович 55154 
Ротенфельд Юрій Олександрович 56053, 56054 
Ротерман Андрій Васильович 54718 
Рохварг Сергій Леонідович 55437 
Рубльов Андрій Валерійович 54835, 54854, 55044, 55704 
Рудой Анатолій Іванович 55710 
Рудь Михайло Іванович 55238 
Рузяк Дмитро Михайлович 56164 
Рукавіцин Ігор Анатолійович 55668 
Русанова Ольга Веніамінівна 55594 
Рябенький Володимир Михайлович 55429, 55431 
Рябовол Дмитро Анатолійович 55952 
Рябоконь Ігор Андрійович 55033 
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Рябоконь Світлана Степанівна 54779, 54780, 54781 
Рябченко Оксана Олександрівна 55565 
Рябчук Юрій Іванович (Юра Рябчук) 55653, 55654, 55655, 55656, 55657, 55658 
Рязанцева Наталія Миколаївна 55562 
Сабіна Наталя Юріївна 54623 
Сабіров Сергій В'ячеславович 55121 
Саваневич Вадим Євгенович 54900 
Савельєв Володимир Олексійович 54698 
Савельєва Юлія Михайлівна 55335 
Савінова Наталія Андріївна 55358 
Савлук Віталій Євгенович 54931, 54952 
Савченко Денис Сергійович 55399 
Савченко Костянтин Борисович 54705, 55728, 55743 
Савчук Анатолій Миколайович 54824, 54825, 56220 
Савчук Віталій Сергійович (esvit) 54588 
Савчук Тамара Олександрівна 54688, 54689, 55350, 55502 
Саділовс Валерійс (Sadilovs Valerijs) 55136 
Садловська Соломія Ігорівна 55712 
Саєнко Наталія Віталіївна 55451 
Сазонов Дмитро Юрійович 55487 
Саінчук Аріадна Олександрівна 55987 
Сайфетдінов Рафаель Адгямович 54594, 54595 
Саліонов Володимир Олександрович 56189, 56190, 56194, 56195, 56196 
Сало Ярослав Михайлович 54624, 54929 
Саломатін Сергій Миколаєвич 55535 
Сальник Максим Валерійович 54654, 54655, 54656 
Сальнік Наталія Василівна 55746 
Самохвалов Ігор Володимирович (Лану) 55552 
Самусєва Ніна Миколаївна 55229, 55544 
Саніна Наталія Анатоліївна 54592 
Санніков Дмитро Захарович 55198 
Сапіро Володимир Леонідович 55583 
Саприкін Артем Ігорович 55978 
Саприкін Сергій Олексійович 54625, 55227 
Саричева Надія Миколаївна 55704 
Сатохіна Наталія Іванівна 55454 
Сафонов Андрій Андрійович 56189, 56190, 56194, 56195, 56196 
Сафранов Тамерлан Абісалович 56128 
Сахно Володимир Петрович 54910 
Сахно Володимир Прохорович 55707 
Сбітнєва Надія Федорівна 55150 
Сбруєва Аліна Анатоліївна 55930 
Сваричевський Костянтин Анатолійович 55601 
Свириденко Володимир Юхимович 56136 
Свиридович Ганна Миколаївна (Анна Свиридова) 55685 
Свистун Юрій Стефанович 55148 
Свірко Світлана  Володимирівна 56222 
Світайло Ніна Дмитрівна 55335 
Світлицький Віктор Михайлович 55227 
Святишенко Ірина Іванівна 54815, 54826, 54833, 54834, 54835, 54854, 55044, 

55045, 55046, 55047, 55048, 55049, 55050, 55051, 55704 
Селіванов Віталій Миколайович 56081 
Семенів Віталій Васильович 55361 
Семенів Марія Рудольфівна 55361 
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Семенов Артем Олегович 56033 
Семенюта Дмитро Сергійович 54648 
Семеренко Віталій Володимирович 56000 
Семішов Микола Іванович 55682 
Сенишин Ярослав Іванович 55227 
Сенченко Костянтин Євгенович 55551 
Сербін Анатолій Гаврилович 55316 
Сергєєва Евеліна Едгардовна 55034 
Сергєєва Олена Романівна 55680 
Сергієнко Віктор Анатолійович 55128 
Сергієнко Оксана Вікторівна 56242 
Сердюк Олександр Іванович 55882 
Серебрянська Діна Миколаївна 55135 
Середа Ганна Григорівна 55357 
Середа Ірина Валеріївна 54633, 54941 
Середа Христина Володимирівна 55693 
Середюк Оксана Іванівна 56170 
Середюк Тарас Леонідович 56170 
Серков Олександр Анатолійович 55455 
Сивоконь Олександр Федорович 54673, 54674, 56219 
Сидоренко Анастасія Юріївна 54839, 54840 
Сидоренко Володимир Володимирович 54681 
Сидоренко Сергій Іванович 54883, 54884, 54885, 55122, 55123, 55124 
Сидоренко Сільвія Миколаївна 54681 
Сидорович Марина Михайлівна 54630, 55015 
Сидорук Аліна Валеріївна 55384 
Сидорчук Орися Григорівна 55337 
Сикала Ольга Петрівна 56124, 56125 
Сингаївська Олександра Іванівна 55620 
Синельцев Юрій Павлович (Видавнича група "Ромаш-
ка") 

55545 

Синиціна Юлія Петрівна 56002 
Синиця Катерина Михайлівна 55702 
Синяєва Людмила Василівна 54802 
Сирота Олександр Вадимович 56221 
Сирцева Світлана Володимирівна 56058 
Ситницький Максим Васильович 55400 
Ситніков Олександр Пантелійович 54708 
Сичов Євгеній Петрович 55461 
Сібекіна Наталія Олексіївна (Natalie Gioia) 55630 
Сівець Оксана Олександрівна 54950, 54951 
Сівецький Володимир Іванович 54862 
Сідельников Павло Володимирович 55072, 55073, 55074 
Сіденко Володимир Павлович 54977, 55977 
Сідорюк Юрій Леонідович 55205 
Сілко Олексій Вікторович 54858 
Сіляєва Інна Юріївна 55159 
Сімон Олена Георгіївна (псевдонім) 56040, 56041 
Сімонов Дмитро Євгенович 55265 
Сінельник Ірина Павлівна 55911, 55914 
Сіора Олександр Сергійович 54695 
Сіохін Валерій Дмитрович 55698, 56178, 56179 
Сірик Вадим Миколайович 55887, 55888, 55889 
Сітніков Андрій Володимирович 55610 
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Скакун Віктор Панасович  56183 
Скалецька Любов Федорівна 55172, 55173 
Скирда Ігор Ігорович 55591 
Скляров Роман Валерійович 54771, 54772 
Скобло Юрій Семенович 55294 
Скогарєв Ігор Євгенович 54924, 54932, 54933, 55739 
Скок Інна Анатоліївна 56156 
Скорина Любов Миколаївна 56207 
Скорозвон Олег Валерійович 55365 
Скорозінська Алла Вячеславівна 56056 
Скорупський Роман Сергійович 55563 
Скорченко Ірина Василівна 55683 
Скрипник Анатолій Миколайович 56045 
Слайковській Андрій Володимирович 55989 
Слєпцов Олег Семенович 55176, 55287, 55288 
Сливкіна Вікторія Валеріївна 55902 
Слишик Микола Миколайович 55886 
Слободський Олег Анатолійович 55943 
Слубський Олександр Володимирович (aslubsky) 54588 
Слюнько Сергій Олексійович (Сер) 54901 
Слюсар Людмила Іванівна 54767 
Смирнов Василь Іванович 54625 
Смирнов Олексій Іванович 54563 
Смілянська Валерія Леонідівна 55439 
Смірнов Олександр Юрійович 54679 
Смірнова Валентина Леонідівна 56249, 56254 
Сміянов Владислав Анатолійович 55178 
Сміянова Ольга Іванівна 55178 
Смоловик Олег Олександрович 54791, 54792, 56133, 56134 
Смольнякова Наталія Миколаївна 55373 
Снитко Валерій Пилипович 54815, 54826, 54833, 54834, 54835, 54854, 55044, 

55045, 55046, 55047, 55048, 55050, 55051, 55704 
Сніжко Євгеній Володимирович 55064 
Снісаренко Олександр Володимирович 54762 
Собакар Юрій Анатолійович 55227 
Собков Андрій Володимирович 54807 
Соболь Андрій Володимирович 55883 
Совгіра Світлана Василівна 55081, 55083, 55086, 55087, 55090 
Соковікова Наталія Сергіївна 54900 
Соколова Ірина Іванівна 55062 
Соколова Ольга Валеріївна (Дина Даури) 56068 
Соколовський Антон Теодорович 54697 
Соколовський Ярослав Іванович 56124, 56125 
Соловйов Віктор Іванович 54584, 54585 
Соловйов Сергій Олександрович 54807 
Соловьова Анастасія Юріївна 54698 
Солоділова Ірина Юріївна 54984 
Солодковська Ганна Володимирівна 55459 
Солодковський Юрій Мечиславович 55459 
Соломаха Анжеліка Вікторівна 55911 
Соломенко Анна Гідаятівна 54891 
Соломенцев Олександр Васильович 55979 
Соломко Яна Петрівна 55604, 55605 
Солонін Іван Володимирович 55533 
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Соляков Олег Володимирович 56177 
Сопіга Михайло Олександрович 54965, 54966, 54967 
Сорокіна Людмила Юріївна 55151 
Сорочинський Ярослав Вікторович 55295 
Соснов Ігор Ігорович 56242 
Сотник Микола Петрович 55548 
Спеціальний Микола Миколайович 55537 
Спиця Роман Олександрович 56161 
Співаковський Олександр Володимирович 56110 
Сподін Андрій Іванович 55273, 55274 
Ставер Олександр Ігорович 55954 
Ставицький Станіслав Олександрович 56113, 56114 
Стадник Анатолій Петрович 54723 
Стаднік Ніка Олександрівна (Віднік) 54789 
Сталінський Дмитро Віталійович 55250, 55649 
Станковська Інга Андріївна 55103 
Старкова Ельвіна Решатівна 55175 
Стародумова Аліна Вячеславівна 55096, 55890 
Стасенко Наталія Анатоліївна 54908 
Стелюк Антон Олегович 54599 
Степанов Ігор Владиславович 55362, 55363, 55392, 55393 
Степанова Олена Анатоліївна 55794 
Степашко Володимир Семенович 56039 
Степовик Дмитро Власович 54765 
Стеценко Анатолій Якович 55560, 55561 
Стеценко Надія Миколаївна 55676 
Стеценко Наталія Миколаївна 55674 
Стець Роман Сергійович 54582, 54590 
Стецюк Петро Іванович 55689, 55690 
Стецюк Сергій Михайлович 55622 
Стешенко Валентина Сергіївна 54767 
Стоян Юрій Григорович 55364, 55692, 55703 
Страджу Дмитро Ілліч 54648 
Стратонов Василь Миколайович 54798 
Страхова Оксана Петрівна 56102 
Стрельнікова Юлія Леонідівна 54754 
Стрюков Сергій Борисович 55250, 55649 
Ступка Остап Богданович 56075 
Субота Ірина Олександрівна 55690, 55691 
Субота Людмила Василівна 55030 
Суботін Сергій Васильович 55666, 55667 
Суворін Олег Ігорович 54857 
Сук Валентина Гуріївна 55002 
Сукач Юлія Олександрівна 55681 
Сулімова Ольга Павлівна 55609 
Супрун Олена Михайлівна 55015 
Суров Анатолій Володимирович 54709, 55988 
Суслова Світлана Миколаївна 55246 
Сутула Анастасія Василівна 54578 
Сухоруков Сергій Іванович 55184 
Сушко Дмитро Ярославович (Surrealist) 54598 
Сушко Олена Валентинівна 55731 
Сушкова Ольга (псевдонім) 55346, 55347 
Сьомкін Володимир Володимирович 55364 
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Тавлуй Інна Петрівна 56046, 56047 
Таіга (псевдонім) 55014 
Таірова Катерина Анатоліївна 55721, 55722 
Тайга (псевдонім) 55344 
Тамара Дука (псевдонім) 54739 
Танклевська Наталія Станіславівна 55663 
Танурков Стефан Степанович 55623, 55624, 55625, 55626, 55627, 55628, 55629 
Танцюра Вадим Леонідович 54768 
Танько Дмитро Сергійович 55425 
Тарас Покровський (псевдонім) 55152 
Тарасенко Світлана Вікторівна 55178 
Тарасов Віктор Миколайович 54838 
Тарасова Світлана Михайлівна 54936, 54937 
Тарнопольський Олег Борисович 55114 
Татарінов Вадим Вадимович 55949 
Татаров Олег Юрійович 54744 
Татуревич Анатолій Павлович 54923 
Татусь Вадим Вікторович 55706 
Татьяна MirRa (псевдонім) 55971 
Твердохліб Євген Миколайович 55667 
Твердохліб Наталя Олегівна 55572 
Твердохлібова Діна Вікторівна 55135 
Творко Вадим Михайлович 54779, 54780, 54781 
Тебенко Олександр Віталійович 55693 
Тебенко Олексій Віталійович 55693 
Тевелєва Рімма Румеліївна 55027 
Телібаєв Андрій Тимурович 54800 
Тельнова Ганна Володимирівна 55944 
Теренда Наталія Олександрівна 56240 
Терець Валентина Миколаївна 54767 
Терещенко Любов Володимирівна 54755 
Терлецька-Павлів Іванна Іванівна 55966 
Терон Ірина Василівна 54768 
Тетерич Наталія Володимирівна 54754, 54756 
Тєніщев Володимир Вєніамінович 55305 
Тимченко Алла  Анатоліївна 54610, 54611 
Тимченко Анатолій Анастасійович 56103 
Тимченко Олександр Юрійович 55560, 55561 
Тимчик Олена Анатоліївна 55909 
Тирон Олена Миколаївна 55240 
Титаренко Людмила Дмитрівна 55948 
Тихоненко Ігор Вікторович 55925 
Тихоненко Інна Олексіївна 55925 
Тихоніна Світлана Іванівна 55746 
Тичина Юлія Юріївна (Сак) 54948 
Тичко Олександр Сергійович 55978 
Тищенко Олег Євгенович 55934 
Тімофєєв Максим Анатолійович 54647 
Тімощенко Ольга Ігорівна 54980 
Тітов Сергій Віталійович 54863, 54864, 54865 
Тітова Людмила Ігорівна 55746 
Тіщенко Леонід Миколайович 55294 
Ткач Валентин Іванович 55321 
Ткаченко Аліса Володимирівна (Alissiyа Truelove) 54947 
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Ткаченко Віктор Дмитрович 55560, 55561 
Ткаченко Едуард Вікторович 54955 
Ткаченко Ігор Анатолійович 55673, 55677 
Ткаченко Ірина Василівна 55763 
Ткаченко Ірина Володимирівна 54955 
Ткаченко Ірина Михайлівна 54549 
Ткаченко Лідія Григорівна 54767 
Ткаченко Світлана Євгенівна (Світлана Джигун) 55395 
Ткаченко Юрій Іванович 54916 
Ткачук Галина Володимирівна 55675 
Ткачук Сергій Григорович 55044 
Товстік Андрій Вадимович 55118 
Товстуха Антоніна Олександрівна 55718 
Тодіріка Василь Володимирович 55044 
Токаренко Денис Якович 55145 
Толокова Тетяна Іванівна 55874, 55876 
Топоровський Дмитро Валентинович 56146 
Торба Аліна Олександрівна 55282 
Торкаєнко Ірина Ігорівна 55966 
Третяк Володимир Васильович 55682, 55683 
Третякова Ірина Сергіївна 56138 
Тріфонов Дмитро Миколайович 56221 
Трокоз Андрій Вікторович 56043 
Трокоз Віктор Олександрович 56043 
Трофименко Володимир Анатолійович 55454 
Трофимчук Максим Вікторович 55184 
Трубавіна Ірина Миколаївна 55023, 55024 
Трутяк Роман Ігорович 55351 
Тукало Сергій Миколайович 55693 
Тулаєв Олександр Степанович 54744 
Туриця Юлія Олександрівна 54824, 54825, 56220 
Тхоржевський Сергій Олександрович 55111 
Тютченко Світлана Миколаївна 55235 
Тягур Анатолій Анатолійович 55080 
Тян Анатолій Тяєнович 54911, 54912, 54913 
Угляр Юрій Васильович 56201, 56202 
Удод Євгеній Юрійович (Найкрис Кроули, Найкрис, 
Naykris, Naykris Crowley) 

55788 

Уманець Дмитро Андрійович (cudmint) 54588 
Уницький Олександр Вікторович 55512 
Усаковський Сергій Борисович 56211 
Усенко Олена Анатоліївна 54940 
Усенко Роза Давлетьярівна 55702 
Усенко Роман Сергійович 55696 
Ушкаренко Олександр Олегович 55429, 55430 
Ущаповська Наталія Василівна 55766, 55767, 55768, 55769, 55770, 55771, 55772, 55773 
Фалько Наталя Миколаївна 56141 
Фандера Денис Анатолійович 56105 
Федець Олександр Іванович 55251 
Федів Олександр Іванович 54721 
Федірко Наталія Вікторівна 56006 
Федоренко Андрій Вадимович 55185 
Федоренко Вадим Петрович 55185 
Федоренко Віра Іларіонівна 56217 
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Федоренко Марина Павлівна 54621 
Федоренко Сергій Вікторович 56175 
Федоренко Тетяна Василівна 54860, 54861 
Федоренко Юрій Анатолійович 54621 
Федорук Олександр Олександрович 54765 
Федосєєва Надія Валентинівна 56168 
Федотенков Євген Олександрович 54614, 55184 
Федчишин Ніна Євгенівна 56241 
Фельдман Ігор 56049, 56069, 56070, 56071, 56072, 56073 
Фефілова Тетяна Володимирівна 56143 
Фецич Тарас Григорович 55345 
Фещенко Олександр Олександрович 56188 
Філиппова Світлана Валеріївна 55299 
Філіпенко Лариса Антонівна 54650 
Філіпов Кирило Дмитрович 55255 
Філіппов Володимир Юрійович 55007, 55191 
Філіпчук Олександра Юріївна 54617 
Філічкіна Ольга Юріївна 55235 
Флегінський Микола Михайлович 55259, 55260, 55261 
Флекей Парасковія Павлівна 55300, 55302 
Флокій Ярослав Ігорович 55094 
Фломін Юрій Володимирович 55882 
Фокас Ольга Андріївна 54596 
Фомич Микола Володимирович 55963 
Франчік Наталія Володимирівна 55122, 55123, 55124 
Фролов Денис Олександрович 55775 
Фролов Павло Дмитрович 54643 
Фролова Наталія Борисівна 55135 
Фролова Олена Олександрівна 55348 
Фурашев Володимир Миколайович 55358 
Фурдела Вікторія Богданівна 55569, 55570, 55573, 55574 
Фурдичко Орест Іванович 54722, 54723 
Фурса Лариса Іванівна 54755 
Фьодоров Володимир Петрович 55736 
Хавроненко Роман Валерійович 55696 
Хаврюта Максим Валерійович 55732, 55733, 55734 
Хаврюта Тарас Валерійович 55732, 55733, 55734 
Хаджинов Ілля Васильович 55060 
Хазан Віктор Борисович 54606 
Хазанович Олександр Ізраїльович 55285, 55286 
Хазін Марат Борисович 54682 
Халілеєв Олександр Олександрович 55000 
Халімендіков Євген Миколайович 55337 
Хан Ігор Валерійович 56213 
Ханік Юрій Петрович 56146 
Ханчопуло Дмитро Костянтинович 56224, 56225 
Харапонова Олена Борисівна 55748 
Харута Віталій Сергійович 54829 
Харченко Володимир Петрович 55591 
Харченко Оксана Георгіївна 55087 
Харченко Олександр Володимирович 55878 
Харченко Сергій Володимирович 54720, 54788 
Харчук Андрій Леонідович 55442, 55443 
Хасанова Валентина Василівна 55210 
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Хвалинська Віта Володимирівна 54766 
Хвисюк Микола Іванович 55882 
Хитрук Валентин Іванович 55677 
Хіменко Сергій Валентинович 54754, 54755, 54756 
Хіміч Петро Григорович 56177 
Хламов Сергій Васильович 54900 
Хмелько Юрій Михайлович 55979 
Хмєлєвська Оксана Миколаївна 56035 
Ходаковський Володимир Федорович 56177, 56181 
Ходор Орест Євгенович 56109, 56227 
Ходушина Оксана Сергіївна 55684 
Холіна Тетяна Іванівна 55206 
Хоменко Сергій Анатолійович 54801, 55067 
Хомінська Наталія Сергіївна 55190 
Хорєва Лариса Миколаївна 55259, 55260, 55261 
Хорошковська Ольга Назарівна 54671, 54672 
Хоруженко Константин Віталійович 55559 
Хохлова Олександра Геннадіївна 55551 
Храмцова Вікторія Вікторівна 54592 
Христич Ганна Іванівна 55579 
Хром'як Христина Юріївна 56013, 56014, 56015 
Хрущак Сергій Вікторович 55202 
Хуснутдінов Антон Валер'янович 54867 
Цветкова Наталія Володимирівна 55244 
Целовальник Сергій Анатолійович 55112 
Цибульська Людмила Сергіївна 54779, 54780, 54781 
Цибульська Ольга Павлівна 54677 
Цибульський Вадим Анатолійович 54946 
Циганкова Тетяна Михайлівна 55459 
Циганок Артур Ростиславович 56098 
Цимбалюк Любов Іванівна 55280, 55968, 56112 
Цирульник Ірина Валеріївна 55291 
Цирульнікова Олена Григорівна 55553 
Цірог Роман Ігорович 54691 
Цірук Віктор Григорович 54594, 54595, 54790, 54855 
Цобенко Ольга Василівна 55746 
Цуркан Ігор Миколайович 55329 
Чабан Денис Олександрович 55887 
Чабанюк Євген Вікторович 54923 
Чайка Тетяна Олександрівна 54701, 54702 
Чакова Лілія Анатоліївна 55869, 55870, 55871 
Чалих Марина Вікторівна 54801 
Чебан Юлія Юріївна 56056, 56058 
Чебану Ірина Олегівна 56225 
Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be) 55541 
Чекалкіна Марина Михайлівна 54593 
Чеканович Мечислав Геннадійович 55568 
Чекерда Дмитро Олександрович 55650 
Чеклов Володимир Федорович 54907 
Чеклова Валентина Михайлівна 54907 
Чекунов Вячеслав Валерійович 55448 
Чемикос Олександр Володимирович 54551 
Чентуков Юрій Ілліч 55013 
Чепіженко Валерій Іванович 54975, 54980 
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Червак Степан Дмитрович 55740 
Чередник Тетяна Костянтинівна 54555, 54556 
Чередниченко Юлія Анатоліївна 54892 
Чередніченко Микола Олександрович 55702 
Череднякова Олена Сергіївна 55922 
Черепаня Наталія Вячеславівна 56184 
Черкасов Дмитро Володимирович 55934 
Черкашин Анатолій Михайлович 55619, 55832, 55833, 55834, 55835, 55836, 55837, 

55838, 55839, 56097, 56106, 56107 
Чернецька Тетяна Іванівна 54740, 54741, 54742, 54743 
Чернишев Юрій Костянтинович 55118 
Чернишова Надія Іванівна 55702 
Чернікова Вікторія Олександрівна 55348 
Чернін Євген Юрійович 55283, 55284 
Чернічко Йосип Іванович 56179 
Чернов Богдан Володимирович 55353 
Чернуха Віталій Миколайович 54754, 54755, 54756 
Чернявський Сергій Сергійович 54744, 55793 
Чечуліна Олена Олександрівна 55135 
Чир Іван Андрійович 55110 
Чистякова Ірина Анатоліївна 55931 
Чистякова Людмила Сергіївна 55888 
Човник Віталій Мирославович 54813 
Човник Ірина Петрівна (Ірина Федишин) 54813 
Чопенко Юрій Григорович 55112, 55578, 55579 
Чорна Вікторія Володимирівна 56142 
Чорна Людмила Володимирівна 56182 
Чорна Оксана Григорівна 56061, 56062 
Чорний Вадим Михайлович 55435 
Чорний Михайло Іванович 55435 
Чорнобров Оксана Юріївна 55174 
Чорноіван Олексій Петрович 54761 
Чорномидз Ірина Богданівна 55470 
Чорнопиский Михайло Гнатович 56255 
Чугай Андрій Михайлович 55364 
Чумак Людмила Іванівна (Жанна Чумак) 54971 
Чумак Ольга Володимирівна 55549, 55550, 56118, 56119, 56120 
Чумак Світлана Олександрівна 55243 
Чумаченко Дмитро Ігорович 55118 
Чумаченко Тетяна Олександрівна 55118 
Шабалін Олександр Олександрович  55526 
Шабанов Олександр Сергійович 56188 
Шаблій Олег Миколайович 55280, 55968, 56112 
Шабля Life (псевдонім) 55239 
Шалига Валерій Леонтійович 55488 
Шамілева Лариса Леонідівна 55337 
Шамов Олексій Володимирович 55108 
Шаніна Тетяна Петрівна 56128 
Шапар Світлана Іванівна 55229, 55544, 55992, 55993 
Шаповалов Андрій Іванович 55531 
Шаповалов Валентин Валерійович 55562 
Шаповалов Валерій Володимирович 55562 
Шаповалов Леонід Іванович 54595 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 55562 
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Шапошник Владислав Юрійович 55728 
Шапошникова Ірина Василівна 54909 
Шарко Маргарита Василівна 54683 
Шаров Сергій Володимирович 56060 
Шатунов Олександр Васильович 55742 
Шаульська Лариса Володимирівна 55337 
Шаульський Сергій Миколайович 55612 
Шашкова Анастасія Олександрівна 55180 
Шаян Леонід Павлович 55973 
Шваченко Ігор Іванович 55227, 55622 
Швецова Ірина Вікторівна 55843 
Швець Анжела Олександрівна 54923 
Швець Валентина Дмитрівна 55955, 55970 
Шебанін В’ячеслав Сергійович 56058 
Шевель Василь Васильович  56191 
Шевирін Олексій Станіславович 55853 
Шевцова Валентина Митрофанівна 55002 
Шевцова Світлана Вікторівна 55063 
Шевченко Андрій Олександрович 55433 
Шевченко Аркадій Євгенович 56086 
Шевченко Валентина Іванівна 54587 
Шевченко Григорій Григорович 55407 
Шевченко Іван Сергійович 55563 
Шевченко Марина Вікторівна 54565, 55720 
Шевченко Марія Валеріївна 55245 
Шевченко Наталія Олександрівна 54996 
Шевченко Олена Миколаївна 55957, 55958, 55959 
Шевченко Ольга Сергіївна 56197 
Шевченко Світлана Володимирівна 54679 
Шевченко Юлія Михайлівна 55762 
Шевчук Павло Євгенович 54767 
Шевчук Ярослав Юрійович 56256 
Шевяков Олексій Володимирович 54606 
Шевяков Юрій Іванович 55402 
Шекер Павло Вікторович 55969 
Шелест Микола Борисович 55255 
Шемякіна Наталія Володимирівна 55792 
Шептицький Роман Володимирович 56026 
Шерстюк Іван Іванович 55727 
Шершенюк Олена Миколаївна 56065 
Шестопал Ярославна Василівна 55090 
Шестопалова Людмила Федорівна 55884, 55885 
Шешотов Артур Анатолійович 54841 
Шикунов Олександр Анатолійович 55742 
Шиленко Юлія Анатоліївна 54765 
Шило Дмитро Юрійович 55405 
Шиманський Валентин Васильович 54605 
Шинкаренко Ігор Ростиславович 55516 
Шинкаренко Ольга Сергіївна 56165 
Шипко Володимир Андрійович (Вова Сонцев) 56218 
Ширшов Андрій Олександрович 55510, 55511 
Шишкова Олена Василівна 55382 
Шквірін Дмитро Леонідович (Шквирин Дмитрий Лео-
нидович) 

56176 
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Шкель Юрій Андрійович 55934 
Школа Олег Іванович 55750 
Шкоропад Любов Юріївна 54624, 54929 
Шкромида Віталій Васильович 54622 
Шкромида Надія Ярославівна 54622 
Шкурко Георгій Анатолійович 55002 
Шмалій Іван Андрійович (Тайга) 54662, 54663 
Шмегельський Юрій Михайлович 55564 
Шмельова Тетяна Федорівна 55587 
Шмигін Ігор Юрійович 55076, 55077, 55078 
Шнайдер Олена Іванівна 55254 
Шовгенюк Михайло Васильович 55361 
Шпенюк Ольга Євгенівна 55135 
Шпильовий Юрій В’ячеславович 54681 
Штефан-Токіч Інна Анатоліївна 56108 
Шувар Антін Михайлович 54624 
Шуєнкін Володимир Олександрович 55093 
Шульга Сергій Михайлович 54561, 55749 
Шульган Інна Василівна 56126 
Шумський Орест Васильович 55712 
Шуптар Наталія Йосипівна 55495 
Шустік Леонід Прокопович 54620 
Шуст-Цимбалюк Наталія Вікторівна 55697 
Шусть Вячеслав Ігорович 54737 
Шут Олександр Олександрович 55504 
Щелканов Сергій Олександрович 55555, 55556 
Щепотін Ігор Борисович 55000, 55001 
Щербакова Олена Олександрівна 55186 
Щербань Ірина Юріївна 55089 
Щербина Роман Олександрович 56189, 56190, 56194, 56195, 56196 
Щербина Юлія Віталіївна 55252 
Щиголь Олександр Павлович 55528 
Южица Сергій Анатолійович 55533 
Юлія Акуніна (псевдонім) 55972 
Юрій Смотрич (псевдонім) 54570 
Юртин Іван Іванович 55910 
Юрченко Геннадій Миколайович 54755, 54756 
Юсипчук Олесь Романович 55298 
Юсупов Володимир Васильович 55793 
Юфименко Вікторія Георгіївна 56127 
Юхимчук Олександр Анатолійович (Юхим) 55226 
Юхимчук Олександр Ігорович 54612, 54613 
Юшков Євген Олександрович 55337 
Ющак Михайло Васильович 55300 
Яблонська Аліна Володимирівна 54956 
Яблочков Михайло Сергійович 55111 
Явдак Ірина Олександрівна 55922 
Яворовський Олександр Петрович 55002 
Ягодін Микола Валерійович (Ягодин Николай Валерь-
евич) 

55177 

Якименко Олександр Васильович 55335 
Якименко Олександр Іванович 54719 
Яковець Володимир Іванович 55856, 55857, 55858, 55859 
Якубович Валерій Федорович 55666, 55667 
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Якуніна Ірина Леонідівна 55587 
Янін Олексій Євгенович 55662 
Янкевич Наталія Миколаївна 56020 
Янкелевич Григорій Євсійович 54594, 54595, 54790, 54855 
Яновицька Наталія Іванівна 54672 
Янчук Леонід Леонідович 54818, 54819, 54820 
Янько Федір Олексійович 55019 
Ярема Наталія Михайлівна 55468 
Яремин Ігор Васильович 55508 
Яремка Володимир Михайлович 54684 
Ярецька Наталія Олександрівна 54576 
Яровой Роман Павлович 55796, 55797, 55798, 55799 
Ярош Тимур Олегович 55431 
Ярошенко Микола Іванович 55539 
Ясній Оксана Романівна 56152, 56153, 56157 
Ястребова Ганна Анатоліївна 55893 
Яськов Георгій Миколайович 55692 
Яценко Іван Іванович 55888 
Яценко Людмила Василівна 54708, 55928 
Яценко Олена Анатоліївна 55408 
Яценюк Арсеній Петрович 55195 
Яцишин Андрій Юрійович 55790 
Яцишин Юрій Володимирович 55790 
Яцко Федір Володимирович 54815, 54818, 54819, 54820, 54826, 54833, 54835, 

54854, 55045, 55046, 55047, 55048, 55049, 55050, 55051 
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найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

АгроСат с.р.о. (AgroSat s.r.o.)  55398 
Відкрите Акціонерне Товариство "Харківський науко-
во-дослідний та проектно-конструкторський інститут 
"Енергопроект" 

 55229, 55544, 55992, 55993 

Відокремлений підрозділ "Науково-дослідний 
інститут "Іскра" Східноукраїнського національного 
університету ім. Володимира Даля" 

 55555, 55556, 55557 

Вінницький національний технічний університет  54938, 55805, 56206, 56207 
Всеукраїнська Благодійна Організація "Спорт проти 
наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем" 

 54720, 54788 

Громадська організація "Центр співпраці та підтримки 
міжнародних проектів" 

 55423 

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

 54620 

Державна наукова установа "Український науково-
дослідний інститут прогнозування та випробування 
техніки і технологій для сільськогосподарського ви-
робництва імені Леоніда Погорілого" Південно-
Українська філія" 

 54681 

Державна установа "Інститут еволюційної екології 
Національної академії наук України" 

 55763, 56012 

Державна установа "Інститут економіки та прогнозу-
вання Національної академії наук України" 

 55135 

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології Національної академії медичних наук 
України" 

 55410 

Державна установа "Національний науково-дослідний 
інститут промислової безпеки та охорони праці" 

 55069, 55070, 55438 

Державна установа "Український державний науково-
дослідний інститут медико-соціальних проблем 
інвалідності Міністерства охорони здоров'я України" 

 54592 

Державна установа "Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 54940, 54996, 56035 

Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 55560, 55561 

Державне підприємство "Український державний нау-
ково-виробничий інститут зйомок міст та 
геоінформатики ім. А.В.Шаха" (ДП 
"УКРГЕОІНФОРМ") 

 55206 

Державне підприємство "Український науково-
дослідний інститут вагонобудування" 

 54695 

Державне підприємство "Український науково-
технічний центр металургійної промисловості "Енер-
госталь" 

 55250, 55649 

Державний вищий державний заклад "Прикарпатсь-
кий національний університет ім. В. Стефаника" 

 56252 

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький 
національний університет" Міністерства освіти і нау-
ки України" 

 56052 

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатсь-
кий національний університет імені Василя Стефаника" 

 54930, 56067, 56251 
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Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет  
ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 54579, 54580, 54779, 54780, 54781, 54796, 54961, 
54962, 54963, 54964, 54965, 54966, 54967, 54968, 
54969, 55300, 55301, 55302, 55466, 55467, 55468, 
55469, 55470, 55471, 55569, 55570, 55571, 55572, 
55573, 55574, 55575, 55577, 55841, 55842, 55844, 
55845, 55847, 55848, 55874, 55875, 55876, 56149, 
56150, 56151, 56152, 56153, 56157, 56200, 56201, 
56202, 56203, 56204, 56238, 56239, 56240, 56241, 
56243, 56244, 56245, 56246, 56247, 56248, 56249, 
56250, 56253, 56254 

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський 
державний університет" 

 54970 

Державний економіко-технологічний університет 
транспорту 

 55714 

Державний природознавчий музей Національної 
академії наук України 

 54769, 54770 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 54923, 54924, 54931, 54933, 55737, 55738, 55739, 
55741, 55742, 55743 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна 

 54932, 55728 

Донецький національний університет  54559, 56154 
Донецький національний університет  55026 
Дочірнє підприємство "Придніпровські фонди" При-
ватного акціонерного товариства "Придніпровська 
фондова біржа" 

 55424 

Запорізький національний технічний університет  54958, 54959, 54960 
Інститут агроекології і природокористування 
Національної академії аграрних наук України 

 54722, 54723 

Інститут водних проблем і меліорації Національної 
академії аграрних наук України 

 54649, 54650 

Інститут географії Національної академії наук України  55151 
Інститут геологічних наук Національної Академії наук 
України 

 55789 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної 
академії наук України 

 54838 

Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної академії наук України 

 54766, 54767, 54768 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 
Національної академії педагогічних наук України 

 55693 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 55131 

Інститут прикладних проблем механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригача НАН України 

 55248 

Інститут програмних систем Національної академії 
наук України 

 55408 

Інститут продовольчих ресурсів Національної академії 
аграрних наук України 

 56116 

Інститут фізики конденсованих систем Національної 
академії наук України 

 55361 

Кам'янець-Подільський національний університет ім. 
Івана Огієнка 

 56061, 56062, 56063 

Київська державна академія водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 55240 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 55281 
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Корпорація "Науково-виробниче об'єднання 
"Аеротехніка" 

 55934 

Львівська філія державної наукової установи 
"Український науково-дослідний інститут прогнозу-
вання та випробування техніки і технологій для 
сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда 
Погорілого" 

 54624, 54929 

Маріупольський державний університет  54646, 55013 
Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького 

 55120, 55146, 56178, 56179 

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 55702, 56039 

Науково-дослідний інститут інформатики і права 
Національної академії правових наук України 

 55358, 55396 

Національна академія внутрішніх справ  54744, 55792, 55793 
Національна металургійна академія України  56001, 56002, 56031, 56032 
Національний авіаційний університет  54974, 54975, 54976, 54977, 54978, 54979, 54980, 

55586, 55587, 55588, 55589, 55590, 55591, 55592, 
55593, 55594, 55974, 55975, 55976, 55977, 55978, 
55979, 55980, 55981, 55982, 55983, 55984, 55985 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

 55682, 55683 

Національний науковий центр "Інститут грунтознав-
ства та агрохімії імені О.Н.Соколовського" 

 56156 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Дра-
гоманова 

 56007, 56008 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 55957, 55958, 55959 

Національний транспортний університет  54815, 54816, 54817, 54818, 54819, 54820, 54821, 
54822, 54823, 54824, 54825, 54826, 54827, 54828, 
54829, 54830, 54831, 54832, 54833, 54834, 54835, 
54854, 55044, 55045, 55046, 55047, 55048, 55049, 
55050, 55051, 55236, 55704, 55705, 55706, 55707, 
56074, 56220, 56221 

Національний університет "Львівська політехніка"  55945 
Національний університет біоресурсів і природокори-
стування України 

 54635, 54636, 54637, 54638, 54639, 55172, 55173, 
55174, 55175, 55331, 55332, 55333, 55565, 55566, 
55686, 55687, 55688, 56043, 56044, 56045, 56046, 56047 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

 55429, 55430, 55431 

Національний фармацевтичний університет  54754, 54755, 54756 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого 

 55454, 55455 

Одеський національний медичний університет  56029, 56030 
Підприємство всеукраїнської громадської організації 
інвалідів "ІР СТ Україна" 

 54557 

Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  55208, 56224, 56225 
Приватне акціонерне товариство "Виробниче 
об'єднання "Мальва" 

 55873, 56187 

Приватне акціонерне товариство "ПРІОКОМ"  54762 
Приватне акціонерне товариство "Сьогодні 
мультімедіа" 

 54777, 54778, 54787 

Приватне акціонерне товариство "Українська 
фінансова мережа" 

 55479, 55480 
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Приватне підприємство 
"КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 54801, 55067 

Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ"  55887, 55888, 55889 
Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ"  56159, 56160 
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче 
об’єднання "Київський завод автоматики ім. Г.І. Пет-
ровського" 

 54594, 54595, 54855 

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче 
підприємство "Більшовик" 

 54790 

Публічне акціонерне товариство "Сумиобленерго"  55307, 55353 
Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування"  54625 
Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування"  55227, 55622 
Служба безпеки України  54914, 54915, 54916, 54917, 54918, 54919, 56164 
Сумський державний університет  55063, 55065, 55178, 55181, 55255, 55258, 55335, 

55336, 55359, 55360, 55449, 55883 
Таврійський державний агротехнологічний 
університет 

 54802 

Таврійський національний університет ім. 
В.І.Вернадського 

 54989 

Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя 

 55280, 55967, 56112 

Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя 

 55968 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЙКЮЖН" 

 54596, 54679 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бейсік 
Груп" 

 55696 

Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУСІ 
СОФТ" 

 55324 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛАРТ"  56033 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ 
ІНЕТ ГРУП" 

 55581 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Донець-
кий Головний Комп'ютинговий Центр" 

 54599, 54600, 54601, 55864 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОТКОМ 
БіЕй" 

 55487 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Е-КОМ"  55644 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Едванс 
Дивелопмент Консалтинг" 

 55534 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвента 
Лоу" 

 55265 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНПРОТЕХ" 

 54908, 55064 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КІДДІСВІТ" 

 55699, 55700, 55701 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консал-
тингова компанія "СІДКОН" 

 54993, 54994, 55483 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Корпоративні комп’ютерні системи" 

 55531 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІРА 
САПР" 

 55503 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Натур+"  55167 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-
виробниче підприємство "Медирент" 

 54647 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова Пошта"  55295 
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові 
Знання" 

 55796, 55797, 55798, 55799, 55800, 55801, 55802, 
55803 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЛАСІС"  56099 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні 
системи ЛТД" 

 55112, 55578, 55579 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОТО-
КА ЦЕНТР" 

 55666, 55667 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РАДІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ" 

 55597 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РІВЕРСОФТ" 

 55861 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт"  55216, 55217, 55218, 55219, 55220, 55221, 55222, 
55223 

Товариство з обмеженою відповідальністю                       
"С.Л. ГЛОБАЛ СЕРВІС" 

 56019 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СИСТЕМ 
ГРУП УКРАЇНА" 

 55448 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕТ"  54729, 54730, 54731 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт 
Солюшнс Україна" 

 54692, 55482 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФОС"  55504 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ-
ЛАЙН ІТ" 

 55774 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР-
ТРАНСГРУП" 

 55134 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні інформаційні технології" 

 55437 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ХЕЛІТРЕЙНІНГ УКРАЇНА" 

 54684 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
спеціалізована науково-виробнича фірма "АРГУС" 

 54991 

Фірма "Ritlabs" S.R.L.  55623, 55624, 55625, 55626, 55627, 55628, 55629 
Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 54575, 54750, 54751, 55451, 55681, 55877, 55898, 
56065, 56066 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 54842, 55245 

Харківський національний медичний університет  55062, 55118 
Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка 

 55294 

Центр математичного моделювання Інституту при-
кладних проблем механіки і математики ім.                     
Я.С. Підстригача Національної академії наук України 

 55248 

Центральний науково-дослідний інститут Збройних 
Сил України 

 55093 

 



СПОВІЩЕННЯ 

 

 

703 

 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 
 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 
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№ 52630 01.07.2014 

№ 53078 22.07.2014 

ПА № 2609 22.07.2014 

ПА № 4984 30.07.2014 

№ 5916 30.07.2014 
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