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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56257  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фредюк Микола 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)  Проект телевізійної програми "Поради для саду та городу від працьо-
витого українського народу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Телевізійна програма для популяризації корисного, цікавого досвіду та 
ідей в сфері садівництва, городництва, озеленення садиб та дач, 
здійснених громадянами України на території своїх земельних ділянок. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56258  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фредюк 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)  Вірш "Новий текст гімну України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56259  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Сергій Аркадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Навчання морфології української мови на засадах 
дослідницького підходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії представлено методичну концепцію навчання морфології 
української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56260  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Катерина Станіславівна  
 

Повне ім’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  "ВАРЕНЬКА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дане зображення складається з словосполучення "ВАРЕНЬКА 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ" літерами орнаменту та прямої 
лінії зверху та знизу словосполучення. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56261  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ельперін Ігор Володимирович, Захарчук Юрій Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет харчових технологій 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота - "Вивчення 
ультразвукового методу вимірювання рівня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма виконана за допомогою програмного середовища Adobe 
Flash, дозволяє вивчати принципи дії і конструкції, а також виконати 
перевірку ультразвукового вимірювального датчика на персональному 
комп'ютері. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56262  
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Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ельперін Ігор Володимирович, Захарчук Юрій Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет харчових технологій 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота - "Вивчення 
п'єзометричного методу вимірювання рівня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма виконана за допомогою програмного середовища Adobe 
Flash, що дозволяє вивчити принципи дії і конструкції, а також 
виконати перевірку вимірювального перетворюючого тиску, який 
реалізує п'єзометричний метод вимірювання рівня на персональному 
комп'ютері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56263  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ельперін Ігор Володимирович, Захарчук Юрій Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет харчових технологій 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота - "Вивчення 
гідростатичного методу вимірювання рівня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконана за допомогою програмного серодовища Adobe 
Flash, дозволяє вивчити принцип дії і конструкцію, а також виконати 
перевірку вимірювального перетворювача тиску.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56264  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ельперін Ігор Володимирович, Захарчук Юрій Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет харчових технологій 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота -"Вивчення 
ємнісного методу вимірювання рівня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконана за допомогою програмного середовища Adobe 
Flash, дозволяє вивчити принцип дії і конструкцію, а також виконати 
перевірку вимірювального перетворювача тиску.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56265  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Островська Ольга 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 "Розробка Мультикритеріальної Моделі ідентифікації 
фінансової кризи (для підприємств із корпоративними правами 
держави)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено Мультикритерільну Модель ідентифікації фінансової кризи 
для підприємств із корпоративними правами держави. 
Дискримінативні функції Моделі доцільно використовувати з метою 
фінансової діагностики в системі антикризового управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56266  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наташа Кедес (псевдонім), Левченко Артем  Іванович   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кто сказал (ангел мой)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56267  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
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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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Я и моё я. Кто кого?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Я и моё "я". Кто кого? - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2014. - 
160с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56268  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как стать хорошей женой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Как стать хорошей женой. - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 
2014. - 224с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56269  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как правильно воспитать детей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Как правильно воспитать детей. - К.: ФОП Бондарук 
Л.Н., 2014. - 176 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56270  
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Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как благополучно воспитать ребёнка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Как благополучно воспитать ребенка. - К.: ТОВ 
"ФЕЙВОР", 2014. - 192с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56271  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Покончим с играми, или Как наши слова создают нашу 
судьбу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Покончим с играми, или Как наши слова создают 
нашу судьбу. - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2014. - 168с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56272  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Один день - картина всей вашей жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Один день - картина всей вашей жизни. - К.: ФОП 
Бондарук Л.Н., 2014. - 224с. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56273  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как пользоватьса авторитетом среди людей или сила 
выполненных обещаний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Как пользоваться авторитетом среди людей, или Сила 
выполненных обещаний. - К.: ФОП Бондарчук Л.Н., 2014. - 152с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56274  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Почему люди не достигают поставленных целей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Почему люди не достигают поставленных 
целей/Аделаджа Сандей. - К.: Саммит-Книга, 2014. - 136с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56275  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Не трогайте меня, мне больно!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Не трогайте меня, мне больно! - К.: ФОП Бондарчук 
Л.Н., 2014. - 152с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56276  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Тетяна Анатоліївна, Томльонова Олена Свєтославівна   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Проект проведення Фестивалю класичної музики 
"За єдину процвітаючу Україну"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фестиваль включає в себе виконання творів з музичної спадщини від 
минулого української класичної музики: маловиконуваних в світі 
церковних анонімних авторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56277  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій 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 "Херувим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56278  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пащенко Роман (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Козацький Пласт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена Козацькому Пласту - сучасному мистецтву 
самовдосконалення, яке базується на старих українських традиціях 
козаків.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56279  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

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.ip"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма забезпечує: інвентаризацію мережного обладнання 
корпоративної мережі з можливостями використання підсистеми ГІС 
для реалізації розташування, стану тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56280  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Газда Дмитро Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "М'які меблі серії "М'ЯЧ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56281  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачов Олексій Вадимович   
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Две жизни. Часть V"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір є породженням роману К. Є. Антарова "Два життя". 
Частина V  відноситься до тієї сюжетної лінії, в якій описується життя і 
пригоди одного з головних героїв - Льовушки. Він вступає в наступну 
фазу свого життя, продовжуючи духовно вдосконалюватись і 
відкриваючи для себе нові горизонти знань.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56282  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Романович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АГЕНТ ПЛЮС УК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Хмарний сервіс верифікації ліцензій 
програмного забезпечення мобільних пристроїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою web-сервіс, доступний для використання через 
браузер, а також надає відкритий програмний інтерфейс для інших 
програмних систем, і служить для генерування, розсилки та перевірки 
ліцензійних ключів  на програмні продукти для мобільних пристроїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56283  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов  Володимир Васильович, Корнбергер Володимир Глібович, 
Морозов Олексій Володимирович, Дудченко Катерина Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Заходи 
щодо підвищення урожайності рису"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

11 

Анотація   

Описано результати досвіду по використанню дренажно-скидних вод 
рисових зрошувальних систем для зрошення рису та супутніх культур. 
Обґрунтовано економічну доцільність впровадження даної технології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56284  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шекк Павло Володимирович, Шевченко Віктор  Юрійович, Орленко 
Андрій 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)  Підручник "Марикультура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному підручнику викладено особливості солонуватих та солоних 
вод як полігону культивування господарсько-цінних організмів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56285  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Лариса Леонтіївна  
 

Повне ім’я або 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 "Онлайн-платформа iLearn для підготовки 
до складання Зовнішнього незалежного оцінювання" ("Онлайн-
платформа iLearn")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56286  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Юрій Григорович  
 

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 "Фантазія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56287  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Програма Духовно-культурного та 
економічного розвитку м. Києва на 2013 - 2020 рр." ("Київ - мій дім")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56288  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований письмовий твір "Положення орден 
"Хрестоносці" ("Хрестоносці")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56289  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Знамено "Козацька община"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір розміром на довжину 1500 мм, по ширині 900 мм, розділено 
по дві рівні частини. Верхня частина жовта, нижня частина синя. З 
лівого боку є орнамент. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56290  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій програми "Команда профессионалов Bru.net"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій проекту Міжнародної юридичної корпорації "Принцип", в 
рамках якого знімаються передачі, головними учасниками яких є три 
подруги (юристи та адвокати), які обговорюють актуальні теми та 
проблеми суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56291  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Кошельник Яна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення та опис "Розробка колони з місцем для сидіння"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56292  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Кошельник Яна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення та опис "Вхідна група до музичної школи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56293  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Кошельник Яна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз з описом "Проект зони сидіння в актовому залі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56294  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галина Владімірова (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Тайнопис во Хресті та пророцтвах двох пророків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор розробив письмові джерела, історичні артефакти та усні 
перекази різних народів, порівнює їх у часі та шляхом математичного 
аналізу порівнює найважливіші віхи історичних подій, виявляє 
закономірність глобальних соціальних потрясінь. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56295  
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Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

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  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізний проект "Строительство автомагистрали и высокоскоростной 
ж/дороги между городами Брюссель - Пекин транспортного коридора 
"Евроазиатский дракон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний проект - це траса, яка повинна пролягати від міста Брюссель до 
міста Пекін (Північний варіант) та від міста Брюссель до міста Шанхай 
(Південний варіант). 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56296  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роппе Ольга Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір садово-паркового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір садово-паркового мистецтва "Екологічний проект "Екологічна 
стежка - екскурс у природу"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Екологічна стежка створена як майданчик, здатний вирішувати 
екологічні проблеми, як зелена рекреація нового зразку (S=0 га 1755м2, 
площа створеного твердого покриття - 100м2), висаджено 2000 видів 
рослин, у тому числі 70 рослин-червонокнижників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56297  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних 
технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Програмний комплекс користувача 
центру сертифікації ключів "ІІТ Користувач ЦСК-1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56298  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних 
технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплекс програмний центру 
сертифікації ключів "ІІТ ЦСК-1" (Версія 1.3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56299  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних 
технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Внутрішнє програмне забезпечення 
(комп'ютерна програма) ключа електронного "Кристал-1Д"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56300  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Программы-испытания пиромеханических узлов 
креплений и отделений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56301  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Научно-технический отчет 
"Экспериментальная отработка бандажного устройства крепления КА 
(ФИ-17) Днепр-ASNARO.21.17336.213 ОТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56302  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Программа и методика 
проведения испытаний бандажной системы крепления и разделения 
стыка КА ASNARO c PH на функционирование (ФИ-17) 
ЗД1КГЧ.14.8675.213 ПМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56303  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Программа и методика 
испытаний бандажной системы крепления и разделения стыка КА с 
РН на функционирование (ФИ-17) 2Ц41.14.8178.215 ПМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56304  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Конструкторская документация на устройства 
отделения космических аппаратов"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56305  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Программа и методика 
испытаний бандажной системы крепления и разделения стыка КА с 
РН на функционирование (ФИ-17) 3Д1КГЧ.14.8655.213 ПМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56306  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Расчеты на прочность и жест-
кость бандажного устройства крепления и разделения стыка КА с РН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56307  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сборник отчетных документов по результатам 
работы бригады по разработке элементов продольного стыка ГО РН 
"Зенит-2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56308  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Заключения по результатам наземной отработки 
пиромеханических узлов креплений и отделений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56309  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Технический отчет "Результаты 
разработки и экспериментальной отработки устройств бандажного 
типа крепления и разделения стыка КА и РН" Кречет.21.15501.215 ОТ"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56310  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

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 "Програмне забезпечення збору біометричних 
даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для збору біометричних даних осіб, що подають 
заявки на виготовлення закордонних біометричних паспортів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56311  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

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 "Програмно-апаратний комплекс Центр 
сертифікації ключів ІКАО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена з метою реалізації регламентних процедур та 
механізмів обслуговування сертифікатів відкритих ключів і надання 
послуги фіксування часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56312  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

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'терна програма "Програмно-апаратний комплекс персоналізації 
електронних документів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для запису на електронний носій (чіп) 
персональних та біометричних даних осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56313  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Рівне 1" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Чоловічі розваги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56314  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капраль Мирон Миколайович, Фелонюк Андрій Васильович  
 

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)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 23. Серія 
"Монографічні історичні праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі публікуються чотири популярні нариси з історії України М. 
Грушевського, які призначались для широкого загалу. На початку ХХ 
ст. вони відіграли важливу роль у процесі становлення української 
модерної нації, так як представляли новий погляд на історичний 
розвиток України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56315  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 46. Книга І. 
Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Том містить рецензії на праці вченого визначальних українських, 
польських, російських, німецьких та румунських істориків. Ці 
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публікації дозволяють реконструювати полеміку, котра точилася 
довкола історичних ідей М. Грушевського в науці його часу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56316  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Савлук Ірина Валентинівна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Тарас Шевченко. Щоденник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ювілейне видання. Вихід у світ книги послужить справі ширшого 
розкриття літературної спадщини Т. Шевченка, глибшого розуміння 
постаті поета-пророка та його творчості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56317  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

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 "Реконструкція Гімназії 
східних мов № 1 по вулиці Львівській, 25 в Святошинському районі 
міста Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реконструкція будівель Гімназії східних мов передбачає добудову 
корпусів, що утворюють цілісну композицію з комплексом малих 
форм, "Площею знань", зонами рекреації та спортивним ядром. 
Загальна площа ділянки, що підлягає реконструкції складає 3,16 га. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56318  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чістова Аліна Георгіївна  
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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)  Твір практичного характеру "Концептуальна модель оформлення 
інтер'єру хамаму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56319  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чістова Аліна Георгіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Лінія життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56320  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чістова Аліна Георгіївна  
 

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)  Твір практичного характеру "Концептуальна модель інтер'єрів 
приміщень СПА-комплексу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56321  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чістова Аліна Георгіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ескіз, креслення, літературний 
письмовий твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Модель сходів з декоративним 
оформленням огородження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56322  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, фотографічний твір, літературний письмовий твір, 
твір ужиткового мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Музей історії моди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір нараховує 100 справжніх історичних костюмів та кілька 
сотень аксесуарів (Західна Європа, Україна кін. XVIII  ст. - поч. XX ст.), 
що колись належали світським дамам. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56323  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутчак Роман Ігорович, Росіцький Володимир Васильович, Воробйов 
Ігор Анатолійович, Кисельов Дмитро Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОКЛАБ" 

 

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 "Сайт www.doc.ua"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56324  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роїк Роман Віталійович, Яковенко Максим Олександрович, 
Слісаренко  Владислав Геннадійович, Кисельов Дмитро Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ДОСТАВКИ ЇЖІ" 

 

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 "Сайт www.eda.ua"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56325  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твердохліб Юлія Володимирівна, Дубровін Валерій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Аналіз та інтерпретація 
електрокардіографічного сигналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу виділення основних 
комплексів ЕКГ, вимірювання інформаційних параметрів ЕКГ, аналізу 
варіабельності серцевого ритму та проведення діагностики за 
розрахунковими параметрами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56326  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огренич Євген Вікторович, Кагітіна Ольга Миколаївна, Пархоменко 
Анжеліка Володимирівна, Шило Галина Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система оптимізації 
конструкцій радіаторів для охолодження радіолектронних апаратів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56327  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрущенко Дмитро Михайлович, Козіна Галина Леонідовна  
 

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 для захисту цифрових зображень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56328  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друзь Валерій Анатолійович, Артем'єва Галина Павлівна, Бурень 
Ніна Володимирівна, Баканова Олександра Феліксівна, Жерновнікова 
Яна Вікторівна, Пугач Ярославна Ігорівна, Задорожна Ельнара 
Алікберовна, Таможанська Анна 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 "Теоретические и прикладные основы 
построения мониторинга физического развития, физической 
подготовленности и физического состояния различных групп 
населения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теоретические и прикладные основы построения 
мониторинга физического развития, физической подготовленности и 
физического состояния различных групп населения: метод. пособ. / [В. 
А. Друзь, Г. П. Артемьева, Н. В. Бурень и др.]. - Харьков: ХГАФК, 2013. 
- 116 с.  

 

Анотація   

У роботі проведено аналіз та узагальнення загальнотеоретичного 
підходу у відображенні процесу розвитку соматотипу як зовнішнього 
відображення морфофункціональних формотворчих процесів, що 
визначають різну чутливість до певних факторів навколишнього 
середовища.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56329  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєльчев Павло Васильович, Таблер Тетяна Іванівна, Бєсова Олена 
Георгіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмний засіб "Мультискрипт 1.0" 
("Мультискрипт")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мультискрипт є особливою формою подачі інформації, що спрощує 
навігацію по відеоматеріалах великого обсягу та поєднує в собі три 
медійних формати: текст, аудіо і відео. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56330  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Олег Олександрович, Ящук Андрій Анатолійович, 
Григола Інна Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система обліку та рейтингової оцінки 
діяльності викладачів ВНЗ" ("Система обліку викладацьких 
досягнень")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення використання системного 
зв’язку між науковими дослідженнями викладачів та роботами інших 
викладачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56331  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький 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 "Програма управління масштабованою 
моделлю сідельного тягача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма написана мовою програмування processing, що записується в 
контролер на базі мікропроцесорної плати Arduino для керування 
фізичною маштабованою моделлю сідельного автопоїзда.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56332  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насалевич Тамара Василівна, Рябуха Тетяна Валеріївна, Харченко 
Тетяна Іванівна, Бабаков Сергій Петрович  

 

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)  Електронний підручник "Practical Course of English for the Third Year 
Students"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для студентів третього року навчання 
фізіологічних факультетів університетів та інститутів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56333  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покалюк Віктор Миколайович, Бут Віталій Петрович, Балицька 
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 "Методичні рекомендації професорсько-
викладацькому та навчальницькому складу ВНЗ МНС України щодо 
адаптації до умов професійної діяльності майбутніх фахівців пожежно-
рятувальної служби в процесі навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації доцільно використовувати в навчально-
виховному процесі профільних ВНЗ, навчальних пунктах навчально-
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методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в 
областях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56334  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинников Максим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "Class"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою стилізоване зображення ключа, на тлі якого наведене 
стандартними латинськими літерами слово "CLASS", що в перекладі 
на українську означає "Класс". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56335  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ашурков Олег Олексійович, Ілларіонов Олександр Юрійович   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Концепція правового забезпечення державного 
регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в 
умовах змін її міжнародно-правового режиму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі аналізу стану теоретико-методологічного та правового 
забезпечення, а також сучасних змін міжнародно-правового режиму 
зовнішньо-торгівельної діяльності обґрунтовано напрями 
вдосконалення законодавства про державне регулювання відносин у 
цій сфері господарювання.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56336  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожан Валерій Миколайович, Пономаренко Андрій Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття «Mechanisms of Geomagnetic Field Influence on Gene 
Expression Using Influenza as a Model System: Basics of Physical 
Epidemiology» («Механізм епігенетичного впливу магнітного поля»)  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена теорія, згідно з якою акцептором магнітного поля у 
генетичному апараті клітини є протеїни сімейства криптохромів 
(CRY). Представлений механізм дозволяє магнітному полю 
здійснювати біорегуляторні функції на генетичному рівні, впливати на 
здоров’я, епідеміологічні, еволюційні процеси та клімат на Землі.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56337  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зупанець Ігор Альбертович, Черних Валентин Петрович, Купновицька 
Ірина Григорівна, Попов Сергій Борисович, Безугла Наталія Петрівна, 
Грінцов Євген Федорович, Губіна Наталія Василівна, Гудивок 
Ярослава Степанівна, Дзвіняцька Оксана Федорівна, Жулай Тетяна 
Станіславівна, Зименківський Андрій Борисович, Калугіна Світлана 
Михайлівна, Клименко Віра Іванівна, Нальотов Сергій Васильович, 
Отрішко Інна Анатоліївна, Місюрьова Світлана Вікторівна, 
Пропіснова Вікторія Володимирівна, Сапатий Андрій Любомирович, 
Сахарова Тетяна Семенівна, Шебеко Сергій Костянтинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Клінічна фармація"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клінічна фармація : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 
/ за ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця, І.Г.Купновицької. - Х.: НФаУ : 
Золоті сторінки, 2013. - 912 с. 

 

 

Анотація   

Видання призначене для студентів фармацевтичних факультетів 
вищих медичних навчальних закладів ІІІ - IV рівнів акредитації. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56338  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Марія Ярославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір практичного характеру "РЕЦЕПТУРИ 
КОНДИТЕРСЬКИХ КРЕМІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56339  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

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 "Калла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою свічку у вигляді квітки кали. Свічка виконана з 
матеріалу різного кольору. Особливістю твору є його виконання в 
авторській техніці, яка дозволяє відтворити квітку кали дуже схожою 
на справжню живу квітку. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56340  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслюков  Олександр Анатольевич, Ганцева Марина Яківна   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярна книга "Киев в стиле модерн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори присвятили своє дослідження київській архітектурі епохи 
модерну в світовому контексті цього культурного феномену.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56341  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
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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  Складений твір, літературний письмовий твір наукового характеру  
 

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'язувальних відносин. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56342  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ястремська Альона Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Ілюстрації до казки Ульріке Мочіуніг "У пошуках 
щастя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56343  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдокова Анна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Heart / Сердце / Серце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення об'ємного серця з великою кількістю векторів 
різної довжини, які перетинаються в середині серця в різних точках, не 
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виходячи за його контури, і утворюють сітку із різносторонніх 
трикутників. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56344  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Аліна Ігорівна (Аліна Палі)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Авантюрист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56345  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Черносланцевые толщи нижнего карбона Днепровско-
Донецкой впадины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений дослідженню геологічних особливостей формування і 
закономірностям розповсюдження чорносланцевих товщ нижнього 
карбону Дніпровсько-Донецької залізниці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56346  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисіль Анна Сергіївна (Anna Kee), Бичков-Андрієвський Нікіта 
Андрійович (Бабуля, Babulya)  

 

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 "Край"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56347  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Олена Віталіївна  
 

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 "Огонь перемен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56348  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Олена Віталіївна  
 

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 "Меня не жди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56349  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Олена Віталіївна  
 

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 "Однажды"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56350  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Олена Віталіївна  
 

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 "Моя река"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56351  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Олена Віталіївна  
 

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 "Мегаполис"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56352  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хачатурян Альона Олександрівна   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз самопересувного автомобільного будиночка на колесах "Sirius"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Автономний пересувний дім на колесах, що має в собі душ, туалет, 
кухню та все необхідне для життя та подорожей. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56353  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошман Тетяна Володимирівна, Фоміна Тетяна Вадимівна, 
Водолажський Максим Леонідович, Межибецька Інна 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 "Алгоритм визначення медико-соціальних 
особливостей профорієнтації учнівської молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір розроблений як опитувальник, який включає 5 етапів: 
оцінку індивідуального психологічнного стану здоров'я, компетенція 
учня та визначення професійно-важливих якостей, вивчення 
особливостей професійної роботи  фахівців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56354  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Оксана Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Альбом фотоісторії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56355  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовик Тетяна Олексіївна  
 

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 "Ах, это лето"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56356  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зупанець Ігор Альбертович, Черних Валентин Петрович, Сахарова 
Тетяна Семенівна, Попов Сергій Борисович, Безугла Наталія Петрівна, 
Грінцов Євген Федорович, Місюрьова Світлана Вікторівна, Бездітко 
Наталія Володимирівна, Мороз Володимир Анатолійович, Пропіснова 
Вікторія Володимирівна, Отрішко Інна Анатоліївна, Шебеко Сергій 
Костянтинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Клиническая фармация (фармацевтическая опека)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клиническая фармация (фармацевтическая опека) : 
учеб. для студентов высш. мед. (фармац.) учеб. заведений/ И.А. 
Зупанець, В.П. Черных, Т.С. Сахарова и др.; под. ред. В.П. Черных, 
И.А. Зупанца. - Харьков: Золотые страницы, 2012. - 776с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56357  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Дія окситоцину при аномальних маткових кровотечах 
у дівчат"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В процесі дослідження було визначено дію та вплив окситоцину на 
формування та перебіг аномальних маткових кровотеч в пубертатному 
періоді дівчат.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56358  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Діана Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Девочка из города М"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про романтичні відносини між двома жінками. Про їх почуття та 
життєві перепони, які ставали на їхньому життєвому шляху. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56359  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родрігес Заліпиніс Рамон Антоніо  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ChronosServer"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма знаходить файли на вузлах комп'ютерного кластеру та, 
не змінюючи їх, дозволяє незалежно від їх форматів виконувати SQL-
подібні запити для масового одночасного доступу до них, їх обробки та 
аналізу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56360  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родрігес Заліпиніс Рамон Антоніо  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

Climate Wikience відображає дані екомоніторингу 3D, має нові 
наглядові інструменти навігації в них, передає їх у середовище R для 
аналізу. Показники згруповані в єдине дерево, доступ до кожного 
однаковий незалежно від характеристик. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56361  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

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, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Программа и 
методика ходовых динамических и ходовых прочностных испытаний 
вагона для зерна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює порядок та методику проведення 
випробувань, порядок визначення фактичних показників вагона для 
зерна з навантаженням на вісь 245 кН з оцінкою їх відповідності 
діючим нормативам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56362  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, 
Хромих Анастасія Геннадіївна, Новицька Юлія Євгеніївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Керівництво процесу створення інтегрованого холодового 
ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації є результатом досліджень кафедри управління 
та економіки підприємства НФАУ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56363  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, 
Григорак Марія Юріївна, Новицька Юлія Євгеніївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Посадові інструкції працівників з управління потоковими 
процесами у фармацевтичній галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації є результатом досліджень кафедри управління 
та економіки підприємства НФАУ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56364  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, 
Новицька Юлія Євгеніївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Організаційні засади підвищення якості й ефективності 
логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації є результатом досліджень кафедри управління 
та економіки підприємства НФАУ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56365  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толочко Валентин Михайлович, Зарічкова Марія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Інформаційний лист (брошура) "Термінологічне визначення 
соціального захисту спеціалістів фармації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лист призначено обгрунтуванню термінологічного визначення 
соціального захисту спеціалістів фармації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56366  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угляр Тетяна Юріївна  
 

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 "Radiation 
medicine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють питання історії розвитку радіаційної 
медицини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56367  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угляр Тетяна Юріївна  
 

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 
"Радиационная медицина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють питання історії розвитку радіаційної 
медицини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56368  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угляр Тетяна Юріївна  
 

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 "Радіаційна 
медицина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють питання історії розвитку радіаційної 
медицини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56369  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганьбергер Ірина Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний 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  56370  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугай Богдан Григорович, Хабарова Наталія 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" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Сестринская 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56371  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугай Богдан Григорович, Хабарова Наталія Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Сестринська 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56372  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жулкевич Ігор Валентинович  
 

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 "Радіологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали включають методи променевої діагностики і основні 
радіологічні діагностичні ознаки захворювань органів і систем людини. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56373  
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Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернець Тетяна Юріївна, Ярема Надія Зіновіївна, Ганьбергер Ірина 
Ігорівна, Бутвін Ігор Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Уход за 
больными"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це комплекс заходів, що спрямовані на полегшення стану хворого і 
забезпечення успіху лікуванння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56374  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернець Тетяна Юріївна, Ярема Надія Зіновіївна, Ганьбергер Ірина 
Ігорівна, Бутвін Ігор Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Догляд за 
хворими"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це комплекс заходів, що спрямовані на полегшення стану хворого і 
забезпечення успіху лікуванння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56375  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Олександр Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "PLAY ME"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56376  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

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  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт "http://CTRAXOFF.NET"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56377  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комлєва Жанна Феліксівна  
 

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 "Доленько моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56378  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрко Владислав Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень для карт гральних "Корчма "Тарас Бульба"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56379  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрко Владислав Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень для карт гральних "Пекельна Хоругва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56380  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаренко 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 творів "История рода человеческого, представленная в книге 
для тех, кто желает основательно дополнить свое образование"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56381  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломкін Денис 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 "Програмний комплекс для автоматизації діяль-
ності та ведення електронного документообігу в департаментах екології та 
природних ресурсів EDOC.ЕКОЛОГІЯ" ("ПК "EDOC.ЕКОЛОГІЯ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для автоматизації діяльності у сфері 
діловодства, створення системи електронного документообігу, 
дозвільного документообігу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56382  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масюченко Дмитро Акімович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Я взлетел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Взаимности нет", "Домик детства", "Клятва", 
"Милая", "Милиционер", "Оля", "Улыбайся", "Я взлетел".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56383  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холодова 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)  Літературний твір "Arrangements of the protection of consumer rights"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56384  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надикто Володимир Трохимович, Кюрчев Володимир Миколайович, 
Аносов Вадим Іванович, Лазаренко Ігор Петрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський державний агротехнологічний університет 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплекс машин на основі трактора серії ХТЗ-160 для 
вирощування просапних культур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета твору - розробити агрегати, які побудовані на основі орно-
просапного трактора серії ХТЗ-160 і тим самим забезпечити 
технологічні процеси вирощування просапних культур з урахуванням 
природних кліматичних умов.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56385  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горященко Юлія Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Соціально-економічний розвиток регіонів України та 
його інформаційне забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлені актуальні питання інформаційного 
забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням 
особливостей соціально-економічного та соціально-культурного 
потенціалу кожного регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56386  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранник Лілія Борисівна, Даценко Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Пенсійне страхування в фінансовій системі держави"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У монографії розкрито суть пенсійного страхування, висвітлено голов-
ну мету й завдання пенсійної реформи, розглянуто і проаналізовано 
сучасний стан функціонування пенсійного страхування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56387  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дулік Тетяна Олександрівна, Піскова Жанна Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Управління податковими 
ризиками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета посібника - надання допомоги студентам у вивченні дисципліни 
"Управління податковими ризиками".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56388  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дулік Тетяна Олександрівна, Александрюк Тетяна Юріївна, Маркова 
Лариса Геннадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Податкова система"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено для студентів вищих навчальних закладів 
економічного профілю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56389  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Механізми та інструменти моніторингу, діагностики й 
контролю діяльності підприємств: проблеми, теорії і практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлені актуальні питання, що стосуються механізмів 
та інструментів моніторингу, діагностики й контролю діяльності 
підприємств у теоретичному й практичному аспектах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56390  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богаєнко Всеволод Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система експрес-оцінки забрудненості 
промислових приміщень ihmod"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення математичного моделювання 
процесу забруднення повітряного середовища промислових приміщень, 
для моделювання наслідків аварійних ситуацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56391  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таляр Володимир Валерійович, Костюченко Юрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір прикладного характеру "Методика "Комплексные методы 
обеспечения безопасности электронных устройств в банковской сфере 
от несанкционированного вмешательства в работу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56392  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "BASH скріпт для організації розподілених 
обчислювань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мінімалістична програма, що дозволяє автоматизувати процес 
багаторазового запуску виконуючого файлу на багатьох комп'ютерах, 
що об'єднані в мережу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56393  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Сальмі Фіруддінівна  
 

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 "Варіації "Тріо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Тріо" написані у формі варіацій для кларнета, скрипки і фагота.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56394  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Сальмі Фіруддінівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка романсів "Рубаи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Рубаї" написані для мецо-сопрано і фортепіано, на вірші Омара Хайама.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56395  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Сальмі Фіруддінівна  
 

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 п’єс "Экспрессии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Експресії" написані для альт-саксофону і фортепіано.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56396  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Сальмі Фіруддінівна  
 

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 "Два романса на стихи И. Бродского для сопрано и 
фортепиано"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Два романси" написані для сопрано і фортепіано.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56397  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Сальмі Фіруддінівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Концерт-піколо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Концерт-піано" написано для флейти і фортепіано.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56398  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривоносов Геннадій 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)  Брошура "Спортивна гра "Трібол": опис та правила гри"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56399  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Ольга Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Блок-схема "Правовий режим використання природних ресурсів у 
сфері господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено блок-схему щодо правового режиму використання 
природних ресурсів у сфері господарювання у тлумаченні 
Господарського кодексу України та іншого законодавства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56400  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
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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)  Літературний твір "ДУРОМЕР И.И. МУРАШКО КАК ПРООБРАЗ 
СОВРЕМЕННОГО МУДРОМЕТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено електронний софієметричний пристрій-софіометр, 
призначений для розумового розвитку людей будь-якого віку, який 
інтегрує природонаукові і гуманітарні знання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56401  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валентин Валерійович, Рищенко Оксана Олександрівна, 
Шаповалов Валерій Володимирович, Шаповалова Вікторія Олексіївна, 
Рязанцева Наталія Миколаївна, Хмелевський Микола Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Медичне та фармацевтичне право: контент-аналіз обігу 
лікарських засобів в закладах охорони здоров’я на принципах 
формулярної системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації містять інформацію щодо реформування системи 
надання медико-фармацевтичної допомоги населенню з позиції 
медичного та фармацевтичного права, а саме виділення рівнів надання 
медичної допомоги закладами охорони здоров’я, із зазначенням їх 
функцій на прикладі Харківського регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56402  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроумов Іван Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Умовне графічне зображення "Квадратна академічна шапочка" 
("mortarboard")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дане зображення складається з двох чвстин: верхньої - ромба та 
нижньої - основи, що є прямокутником, зверху якого міститься 
трикутний виріз, а нижня сторона поєднана з частиною еліпса.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56403  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітенко Валентина Миколаївна (ВЕРЕНЕЯ)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Комплекс информационных авторских семинаров 
"ШКОЛА БЕРЕГИНЬ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56404  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Опис "Автоборд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подано теоретичний матеріал з Правилами дорожнього руху України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56405  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єв Марат Михайлович, Бібішев Дінар Нурмухамедович   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

57 

Повне ім’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 "Поэма о Великой Отечественной войне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга являє собою компактний виклад у високохудожній поетичній 
формі трагічних і героїчних подій у період Великої Вітчизняної війни 
радянського народу проти німецько-фашистських загарбників 1941 - 
1945 рр. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56406  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єв Марат Михайлович, Бібішев Дінар Нурмухамедович   
 

Повне ім’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 "Сказание о Руси-России" (эпическая поэма)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга являє собою компактний виклад у високохудожній поетичній 
формі всього періоду історії, динаміки розвитку державності Русі-Росії 
від ІХ століття до наших днів з безліччю ілюстрацій основних 
історичних фігурантів і подій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56407  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуть Ганна Іванівна, Гнатюк Лілія Романівна  
 

Повне ім’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 "Фірмовий стиль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56408  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуть Ганна Іванівна, Гнатюк Лілія Романівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Вхідна група"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56409  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуть Ганна Іванівна, Гнатюк Лілія Романівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Модульна стінка - трансформер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56410  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуть Ганна Іванівна, Гнатюк Лілія Романівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Модульний стілець-трансформер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56411  
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Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуть Ганна Іванівна, Гнатюк Лілія Романівна  
 

Повне ім’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 "Model 3.14 management"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56412  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Ігор Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип www.petryksisters.com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56413  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Love is Lord"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56414  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Winner"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56415  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дерево Любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56416  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурсова Ксенія Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Опис способу виробництва, дизайну та 
особливості скетч-карти світу Travel Map Silver"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56417  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Гаврилишен Віктор 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 "Робота з числами довільної розрядності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір має модульну структуру, при його розробці використано 
принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Даний програмний 
засіб може використовуватись в якості модуля до якогось великого 
проекту або комплексного застосування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56418  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Фесенко Андрій  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 "Робота з довільними системами числення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний засіб може бути використаний для оволодівання 
навичками роботи з різними системами числення, а також служити 
зручним інструментом для використання у повсякденній роботі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56419  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недоступ Леонід Аврамович, Бобало Юрій Ярославович, Кіселичник 
Мирослав Дмитрович, Надобко Олег Васильович, Бондарєв Андрій 
Петрович, Шестакевич Тетяна Валеріївна, Чирун Любомир 
Вікторович, Тарадаха Павло Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система моделювання, 
дослідження та оптимізації виробничо-технологічних процесів ОПТАН-
ВП" ("ОПТАН-ВП")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для оптимізації складних виробничо-
технологічних процесів, рівня безвідмовності під час проектування та 
виготовлення радіоелектронної апаратури. Програма дає можливість 
забезпечити виробництво високоякісної, надійної, конкурентоздатної 
радіоелектронної апаратури завдяки визначенню раціональних 
варіантів технології та  контролю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56420  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Надія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстрацією "Блок-схема "Маркетинг-матриця 
бренда"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана матриця - це маркетинговий інструмент, у вигляді блок-схем, що 
описує ключові бізнес-процеси у формуванні брендінгу.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56421  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Ігор  Володимирович   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип кондитерської фабрики "Нестор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний логотип - це елемент фірмового стилю, що використовується у 
маркуванні коробок для фасування печива, цукерок та інших солодощів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56422  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковревський Артур Петрович, Рискін Олег Віталійович, Сировой 
Дмитро Сергійович, Хорольська Катерина Вадимівна, Тарабрін Артем 
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)  Методичний матеріал по теоретичній механіці "Статика. Кинематика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичний матеріал по теоретичній механіці для студентів вузів 
технічної, будівельної спеціальностей.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56423  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молявко Олександр Миколайович, Симоненко Сергій Олександрович  
 

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 громадського заходу "World Personal 
Transport Championship" ("Personal Transport World Cup")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56424  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прищепа Катерина Ігорівна  (ILLARIA)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Я жива" ("Arani My")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56425  
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Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прищак Микола Дем'янович, Лесько Олександр Йосипович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Етика та психологія ділових відносин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкриваються етичні та психологічні проблеми ділових 
відносин, висвітлені основні положення ділової етики, правил ділового 
етикету, психології ділових відносин в бізнесі та менеджменті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56426  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Марина Олександрівна (Марина Терес)  
 

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 "Там где ты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входить 10 пісень: "Я не плачу", "Я тебе чекала", "Білий 
флаг", "Якщо ти і я", "Не відпускай мене", "Остатися", "Мій поряту-
нок", "Там де ти", "Ти зеркало моєї душі", "Ти причина залишитись".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56427  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поночевна Оксана 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)  Твір образотворчого мистецтва "Схема для вишивки хрестом "Білих 
яблунь дим"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Для вишивки використовують 20 кольорів ниток, 4 кольори ниток для 
контуру, контури виконувалися гострою голкою № 26 117 * 149 
хрестиком, всього 17433 шт.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56428  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Олена Станіславівна (ГЕЛЕНА МАЛЬВА)  
 

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 "КОТИКИ-МУРКОТИКИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає в себе оригінальні вірші для дітей про диких і свійських 
тварин, що належать до родини котячих. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56429  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Олена Станіславівна (ГЕЛЕНА МАЛЬВА)  
 

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 "ПРО ТЕЛЯТКО, ЖАБЕНЯТКО, ЇХНІХ ДРУЗІВ ТА 
ЛЮБОВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає в себе оригінальні вірші для дітей про тварин, чемність, 
повагу, турботу, дружбу та любов. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56430  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Олена Станіславівна (ГЕЛЕНА МАЛЬВА)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Абетка випереджаючого розвитку 
"АЛФАВІТ ДЛЯ ЮНИХ ЛІТ" MAXIMA DEBETUR PUERO 
REVERENTA" ("АЛФАВІТ ДЛЯ ЮНИХ ЛІТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає в себе скомпоновані для кожної літери алфавіту 
оригінальні віршики, набори слів і тлумачний словник. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56431  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьяненко Євген Ігорович , Фомиця Олексій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Музична продакшн-бібліотека "Christmas Mood"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірник з 36 музичних інструментальних композицій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56432  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малиновська Вікторія Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "20"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку входять пісні: "Гімн Театру пісні "Світ Чудес", "Батьки не 
завжди розуміють", "Мама - Папи", "Для друзів", "Кицька кольору 
троянд", "Лошадки", "Собакіт і Котобаки", "Ставай у чергу", "Гра", 
"Київщина", "Неслухняні".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56433  
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Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка новел "Фатум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Фатум" є збірником, до якого включено наступні новели: "Ведьма", 
"Ева", "Остров", "Портрет", "Прибульці", "Рамзес", "Русалка", 
"Фатум". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56434  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцибор Віктор Анатолійович, Котенко Юрій Миколайович, Мірко 
Сергій Олексійович, Рижикова Юлія Вікторівна, Рунов Олексій 
Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВАТУМ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Координаційний 
центр пошуку і рятування КРУГ - 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56435  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Севериненко Андрій Станіславович, Полукарова Світлана 
Геннадіївна, Скуйбіда Тетяна Петрівна, Слободчик Роман Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВАТУМ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування документами та 
процесами "ДОК ПРОФ онлайн"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56436  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швидкий Дмитро Валерійович, Кабанов Олександр Миколайович, 
Абрамчук Федір Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика розрахунку 
мінімальної енергії запалювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику, яка дозволяє розрахунковим шляхом визначити 
мінімальну енергію запалювання в циліндрі ДВЗ. Методика базується 
на розрахунковому визначенні критичного об'єму. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56437  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швидкий Дмитро Валерійович, Кабанов Олександр Миколайович, 
Абрамчук Федір Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру  "Діагностика пропусків 
спалахів в циліндрі ДВЗ за допомогою іскрової системи запалювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною перевагою цієї методики перед іншими є те, що для її 
реалізації достатньо внесення змін до програмної частини системи 
запалювання, при цьому встановлення додаткових вимірювальних 
пристроїв не потребується. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56438  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлова Емілія Аурелівна, Проскуріна Тетяна Юріївна, Мітельов 
Дмитро Анатолійович, Матковська Тетяна Миколаївна, Шаповалова 
Наталія Олексіївна   

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Модель діагностики рекурентної депресії в дітей у 
період статевого дозрівання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Діагностика рекурентної депресії у підлітків заснована на виявленні 
повторних епізодів змін настрою та рівня моторної активності з 
клінічною деференціацією кожного епізоду залежно від ступеня 
тяжкості.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56439  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроумов Іван Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Worldwide Scientific and Educational Library" 
("SCIARY")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить програмний код Інтернет-сайту "Worldwide Scientific and 
Educational Library".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56440  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

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)  Науковий твір "Методика лечения дисбактериозов, вызванных 
применением антибиотиков широкого спектра действия по 
Киричевской Л. Ф."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний метод заснований на застосуванні настойки мирту і викорис-
танні касторки, які є природними антибіотиками і вибірково діють на 
патогенну мікрофлору, особливо таку, як стафілокок, туберкульозну 
паличку, синьогнійну паличку. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56441  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

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)  Науковий твір "Чай "Здоровье" шлаковыводящий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чай "Здоров'я" шлаковивідний містить суміш таких трав, як лаванда, 
розмарин, м'ята, шавлія, троянда, мати-й-мачуха, полин лимонний. 
Застосовують чай "Здоров'я" для виведення шлаків з організму людини. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56442  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душкін Ігор Федорович, Душкін Яків Ігорович   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод лечения больных метаболическим синдромом 
на санаторно-курортном этапе по Душкину И. Ф."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний метод лікування заснований на використанні засобів рослин-
ного походження, спрямованих на патогенетичні механізми розвитку 
даного синдрому, проведенні заходів, спрямованих на зниження маси 
тіла, зміна стереотипів харчування. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56443  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Ніна 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 "Схема лечения железодефицитной анемии у беременных"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонована схема лікування може бути використана в практичній 
охороні здоров'я лікарями акушерами-гінекологами  в стаціонарних і 
амбулаторних умовах при веденні вагітних з даною патологією. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56444  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверкунова Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Последний бой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56445  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверкунова Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Свобода на двоих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56446  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверкунова Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тень воспоминаний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56447  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверкунова Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я так устал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56448  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Марина 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)  Музична композиція "Catch the light"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56449  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту серіалу "Типочки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56450  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис персонажів серіалу "Типочки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56451  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій серіалу "Типочки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56452  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Ишвара йога. Базовые 
последовательности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повноцінна збалансована практика, що сприяє поступовому освоєнню 
базових асан йоги. На DVD представлені гармонічні послідовності, що 
підходять для самостійної практики.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56453  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афян Артем Артурович  
 

Повне ім’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 "Правила настільної гри "Політика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка правил настільної гри про політику. Гра ведеться за допомогою 
карток, кожна з яких означає певну політичну акцію. Мета гри - 
перемогти у виборах в якомога більшій кількості регіонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56454  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афян Артем Артурович  
 

Повне ім’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 "Правила настольной игры "Торговый путь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка правил та гральних карток гри "Торгівельний шлях". Гравцю 
видається певна кількість ресурсів, які він має зберігати протягом про-
ходу ігровим полем, обміняти на кінцевий ресурс та повернутись назад. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56455  
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Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афян Артем Артурович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Синопсис сериала "Школота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серіал передбачається у форматі ліричної комедії. Він про те, що всі ми 
родом з дитинства, і, закінчивши школу, ми продовжуємо все життя 
розв'язувати задачі, задані нам ще тоді. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56456  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афян Артем Артурович  
 

Повне ім’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 "Правила настольной игры "Монстры рока" 
("Правила настільної гри "Монстри року")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка правил та гральних карток настільної гри "Монстри року" про 
організацію турне рок-групи. Гра ведеться на карті, де полями ходу є 
конкурентні площадки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56457  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга (підручник) "Методичне забезпечення випускних 
кваліфікаційних (бакалаврських) робіт з кінотелережисури"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор розкриває деталі методичного забезпечення випускних кваліфі-
каційних (бакалаврських) робіт з фаху «режисура кіно і телебачення».  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56458  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга (монографія) "Симбіоз експериментів і традицій у підготовці 
фахівців творчих спеціальностей в Інституті телебачення, кіно і театру 
Київського міжнародного університету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено деякі аспекти підготовки фахівців творчих 
спеціальностей (режисерів кіно і телебачення, операторів кіно і теле-
бачення, дикторів і ведучих телепрограм) в Інституті телебачення, кіно 
і театру Київського міжнародного університету, зокрема, симбіоз влас-
них експериментів автора в педагогіці екранних мистецтв і традиційної 
школи вітчизняної кіноосвіти.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56459  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Майстерня режисерів кіно і телебачення: вчитель і учні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга являється унікальним науковим дослідженням у педагогіці 
екранних мистецтв, оскільки вперше ґрунтовно аналізується 
підготовка режисерів кіно і телебачення на кафедрі кіно-, 
телемистецтва Інституту телебачення, кіно і театру Київського 
міжнародного університету не лише з позиції вчителя (художнього 
керівника), але й з іншого боку - студентів описуваної майстерні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56460  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга (навчальний посібник) "Курсові, бакалаврські, магістерські 
роботи студентів кафедри кіно-, телемистецтва  ІТКТ КиМУ: 
методичні вказівки та приклади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цьому підручнику розказано, як потрібно готувати студентам 
творчих спеціальностей наукові роботи: курсові, бакалаврські, 
магістерські та відповідні супровідні документи.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56461  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Навколо світу - 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотографії зроблені у різних країнах світу: Японії, Ісландії, Лівійській 
Республіці, Ірані, Нідерландах, Литві, Латвії, Естонії, Шрі-Ланці та ін. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56462  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Тетяна Олександрівна, Радивоненко Ольга Сергіївна, 
Бреус Наталія Василівна, Макарова Вікторія Іванівна, Чумаченко 
Дмитро Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний 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 дослідження 
інфекційних захворювань за факторами ризику "FAKTOR"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система призначена для дослідження змін інтенсивності епідемічного 
процесу конкретного інфекційного захворювання за часом, групами 
населення і територіями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56463  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Григорій Іванович, Ворніков Денис 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 "Система керування світлофорними об'єктами 
міста у режимі "Зелена хвиля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення розроблене для виконання розрахунків 
часових програм світлофорних об'єктів та контролю відповідного 
виконання установок на світлофорних об'єктах та периферійних 
пристроях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56464  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильченко Катерина Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Организация, последовательность и использо-
вание процесса сбора и анализа информационных данных при оценке 
инновационных проектов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конкретною пропозицією про підвищення ефективності управління є 
комплексне використання системного і ситуаційного підходів, що 
реалізують мережі Байєса, логістична регресія і дерево рішень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56465  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильченко Катерина Геннадіївна, Шарко Маргарита 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)  Літературний твір "Стратегическое управление инновационной 
деятельностью в условиях риска"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досвід та інтуїція керівників не завжди можуть забезпечити прийняття 
своєчасних управлінських рішень в умовах сучасного ринку, який у 
більшості випадків характеризується нестабільністю, невизначеністю і 
випадковістю. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56466  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

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" ("VORONIN")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із зображення, на тлі якого у нижній частині 
розташовано слово "VORONIN", яке з обох сторін відокремлене 
рисками, а в центральній частині зображення над словом виконано 
знак, який складається з двох частин і утворює неправильний ромб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56467  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

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 садово-паркового мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "MICHAIL VORONIN" ("MICHAIL 
VORONIN")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з зображення словосполучення "MICHAIL 
VORONIN", а над словесною частиною, в центрі зображення виконано 
знак, що складається з двох частин і утворює неправильний ромб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56468  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2014  
 

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 "MICHAIL VORONIN" ("MICHAIL 
VORONIN")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з зображення прямокутника, на тлі якого 
розташовано словосполучення "MICHAIL VORONIN", а над 
словесною частиною, в центрі зображення виконано знак, який 
складається з двох частин і утворює неправильний ромб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56469  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахтирський Юрій  Анатолійович, Стаценко Володимир 
Володимирович, Ахтирський Олексій Анатолійович, Бегун Віталій 
Пантилійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет технологій і дизайну 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система поточного контролю 
успішності та відвідувань студентів "Електронний журнал"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма включає в себе: модуль контролю відвідувань, що 
дозволяє перевіряти, вносити, змінювати та видаляти інформацію про 
відвідування занять студентами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56470  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Розробка, виробництво, конструктивні 
особливості нової сільськогосподарської техніки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56471  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-довідковий термінологічний посібник "СЛОВНИК-
ДОВІДНИК З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. НА ЧОТИРЬОХ 
МОВАХ: УКРАЇНСЬКІЙ, РУССКИЙ, ENGLISH, FRANCAIS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику стисло подані основи інтелектуальної власності, а також 
глосарій, який містить пояснення біля 300 термінів. Уся інформація 
представлена на чотирьох мовах: українській, російській, англійській 
та французькій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56472  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніков Михайло Михайлович, Корнієнко Вікторія Михайлівна, 
Скричевський Михайло Вадимович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Новые теоретические подходы в эпидемиологии 
инфекционных болезней и в познании природы патогенности 
возбудителей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті вперше формулюється положення про генний паразитизм 
патогенних мікроорганізмів, яке базується на визнанні можливості 
міграції генного матеріалу клітин-хазяїв в ході інфекційного та 
епідеміологічного процесів у внутрішні структури мікробів, які 
формують бактеріальні токсини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56473  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніков Михайло Михайлович, Корнієнко Вікторія Михайлівна, 
Скричевський Михайло 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)  Стаття "Теоретические и прикладные аспекты лабораторной диагности-
ки и санации субболезненых физических состояний людей и животных"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті представлена медико-епідеміологічна технологія лабораторної 
діагностики та санації субхворобливих фізичних станів організму, яка 
відкриває нові перспективи покращення індивідуального та 
популяційного здоров'я. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56474  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Мільйон на власну справу" ("ТВ-
проект "Миллион на собственное дело")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56475  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Господарський Андрій Ярославович, Доброродній Андрій 
Володимирович, Вайда Андрій Романович, Романюк Тарас 
Володимирович, Костів Святослав Ярославович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету "Хірургія". Це 
- область медицини, що вивчає гострі та хронічні захворювання, які 
лікуються за допомогою оперативного методу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56476  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Олександр Валентинович  
 

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 
"Anesthesiology and intensive care"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету 
"Анестезіологія та інтенсивна терапія" закладають основи вивчення 
студентами анестезіології та інтенсивної терапії невідкладних станів, 
які виникають у клініці внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56477  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

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  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Основи 
стоматології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету "Основи 
стоматології" ознайомлять студентів з основами стоматології, видами 
знеболення, методами видалення зубів, навчать методам надавання 
першої допомоги при травмах обличчя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56478  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Педоренко Віктор Митрофанович  
 

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 "Vagus etiology pathogenesy oran homo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56479  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутор Наталія Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Основы 
стоматологии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету "Основи 
стоматології" ознайомлять студентів з основами стоматології, видами 
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знеболення, методами видалення зубів, навчать методам надання 
першої допомоги при травмах обличчя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56480  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Господарський Андрій Ярославович, Доброродній Андрій 
Володимирович, Вайда Андрій Романович, Романюк Тарас 
Володимирович, Костів Святослав Ярославович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету "Хірургія". Це 
- область медицини, що вивчає гострі та хронічні захворювання, які 
лікуються за допомогою оперативного методу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56481  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Леонід Андрійович, Корнага Світлана Іванівна, Кравченко 
Наталія 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 "Phthisiology"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету "Фтизіатрія" 
вивчають методи діагностики, лікування та профілактики 
туберкульозу. Зокрема звертають увагу на методи виявлення 
мікробактерій туберкульозу у мокротинні. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56482  
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Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Леонід Андрійович, Корнага Світлана Іванівна, Кравченко 
Наталія 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 "Фтизиатрия"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету "Фтизіатрія" 
вивчають методи діагностики, лікування та профілактики 
туберкульозу. Зокрема звертають увагу на методи виявлення 
мікробактерій туберкульозу у мокротинні. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56483  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Леонід Андрійович, Корнага Світлана Іванівна, Кравченко 
Наталія 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 "Фтизіатрія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету "Фтизіатрія" 
вивчають методи діагностики, лікування та профілактики 
туберкульозу. Зокрема звертають увагу на методи виявлення 
мікробактерій туберкульозу у мокротинні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56484  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Длужевський Андрій Олександрович, Чепіженко Валерій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Модуль керування каналами ШІМ-
контролеру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує керування каналами ШІМ-контролера. Оператор 
задає відповідні положення повзунків і пакет даних відправляється до 
зовнішнього пристрою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56485  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечепорук Олена Петрівна, Наконечний Юрій Сергійович, Боденчук 
Ольга Володимирівна, Репік Богдан Олегович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Binary Calculator"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для демонстрації алгоритму додавання та відні-
мання чисел у прямому, зворотньому та доповнюючому двійкових кодах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56486  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береговський Олександр Сергійович, Литвиненко Олександр 
Євгенійович, Нечипорук Олена Петрівна, Литвиновський Дмитро 
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 "Моделювання псевдовипадкової 
послідовності з аналітично заданою кореляційною функцією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

88 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56487  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олександр Євгенійович, Нечипорук Олена Петрівна, 
Скакун Роман Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Methods of Numbers"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56488  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецький Анатолій Якович, Навроцький Денис Олександрович, 
Семенюк Олександр Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Intercept File"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56489  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костів Мілана Миколаївна  
 

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 "Обчислювач і аналізатор коду для стилю 
ефективного програмування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма створена для аналізу РНР коду на відповідність стилю 
ефективного програмування, який розроблено на основі конструкцій 
мови програмування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56490  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

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 "Lan Messager"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою програми користувач має можливість обмінюватися 
повідомленнями між ПК локальної мережі, а також переглядати 
історію повідомлень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56491  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир Павлович, 
Дрейс Юрій Олександрович, Венгловський Геннадій Валентинович, 
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 забезпечення цілісності даних 
алгоритмом криптографічного хешування MD5 з візуалізацією 
процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56492  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєва Ганна Миколаївна, Креденцар Світлана Максимівна, Рудас 
Сергій Іванович  
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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 "Програма для розшифрування міжнародного 
метеорологічного коду METAR"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює розшифрування метеорологічного коду та виводить 
декодовану метеорологічну інформацію у вікні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56493  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма  "Відображення даних вимірювань з 
використанням вейвлет-перетворень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконати візуалізацію даних в різних масштабах, а 
також дозволяє виконувати навігацію по графіку шляхом зміни масштабу. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56494  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дишлюк Ольга Миколаївна, Злобін Дмитро Андрійович, Вознюк 
Олена Вячеславівна  

 

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 "Розв’язування систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь з багатьма невідомими ітераційними методами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розв’язування систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь з багатьма невідомими інтеграційними методами на ПК.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56495  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородієнко Олександра Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Дистанційний курс 
"Якісне обслуговування як конкурентна перевага. Побудова 
ефективних відносин зі споживачами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56496  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородієнко Олександра Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Дистанційний курс 
"Сучасні інструменти управління діяльністю структурного підрозділу"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56497  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородієнко Олександра Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Дистанційний курс 
"Підготовка внутрішніх тренерів в телекомунікаційній компанії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56498  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний комплекс дисципліни "Історія 
української музики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір сприяє підготовці ерудованих та інтелектуально розвинених, 
культурно збагачених спеціалістів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56499  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Сітка рибалки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П’ята збірка є досить незвичайною за формою - у ній немає розділів. 
Крім того твори, які написані українською та російською мовами, 
надруковані вперемішку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56500  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беліченко Олена Петрівна, Гаєвський Юрій Дмитрович, Ладжун Юрій 
Дмитрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
діагностики бурштину, викопних смол та їх замінників методом ІЧ-
Фур’є спектроскопії" ("Методика діагностики бурштину методом ІЧ-
Фур’є спектроскопії")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є ідентифікація природного, термообробленого та 
пресованого бурштину, викопних смол, визначення природних та 
штучних замінників бурштину.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56501  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грущинська Олена Володимирівна, Бєлєвцев Олександр 
Рудольфович, Ємельянов Ігор Олександрович, Лисенко Олексій 
Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
діагностики облагороджених природних алмазів за допомогою ІЧ-
Фур’є спектроскопії" ("Методика діагностики природних алмазів за 
допомогою ІЧ-Фур’є спектроскопії")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика стосується облагороджених природних алмазів. Метою є 
встановлення факту та методу облагородження в природних алмазах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56502  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарінцев Володимир Іванович, Вишневська Лариса Іванівна, 
Зубарев Сергій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Звіт про науково-
дослідну роботу "Розробка національних правил визначення та опису 
характеристик дорогоцінного каміння на основі передового 
міжнародного досвіду" ("Звіт "Розробка національних правил 
визначення характеристик дорогоцінного каміння")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета роботи - уніфікація термінології, правил визначення та опису ха-
рактеристик дорогоцінного каміння і номенклатури ювелірної продукції. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56503  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Дудник Олександр 
Олександрович, Величко Петро Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп’ютерна програма для формування та видачі нагородних 
документів для переможців конкурсу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує видачу нагородних документів для переможців 
конкурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56504  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Вікторія Вікторівна, Чорний Сергій Вікторович  
 

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)  Підручник "Технологія електромонтажних робіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику вміщено програмний матеріал по технології електро-
монтажних робіт з освітлення та освітлювальних мереж. Розглянуті 
питання монтажу трансформаторних підстанцій та розподільних 
пристроїв, індустріалізації та механізації електромонтажних робіт, 
питання техніки безпеки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56505  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєсмєлов Євгеній Валерійович, Шулим Наталія 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)  Збірка зображень "Пляшка у формі острову Барбадос"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображено пляшку у формі, що повторює межі острову Барбадос, з 
глечиком, кришкою і дном у вигляді підставки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56506  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезії "Щербата лірика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складається з 25 віршованих творів різних форм і жанрів, у 
яких автор висвітлює своє духовно-моральне осмислення та пережи-
вання дійсності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56507  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Далеко до рая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Догорай костер", "Малиновое небо", "Мама, 
позвони", "Странная игра", "Качели", "Летний сюжет", 
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"Бессонница", "У Ниночки", "Цепи", "Колокольный звон", "Письмо 
на волю", "Далеко до рая", "О патриотизме", "Дождь на ладонях".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56508  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беліченко Олена Петрівна, Гаєвський Юрій Дмитрович, Ладжун Юрій 
Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика діагностики дорогоцінного каміння та його 
замінників методом рентгенофлуоресцентного аналізу" ("Методика 
діагностики дорогоцінного каміння методом РФА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є діагностика дорогоцінного каміння, виявлення 
синтетичних аналогів та замінників дорогоцінного каміння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56509  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Олексій Юрійович, Манохін Олексій Георгійович, Манохіна 
Людмила Вікторівна, Максюта Оксана Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Утиліта обміну даними "Парус-DocsVision" 
("УОД "Парус-DocsVision")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обміну даними між базами даних бухгалтер-
ської програми та системою електронного документообігу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56510  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладка Валентина Віталіївна (Гавриш )  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Буковинські зорі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56511  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опис проекту "STАRT YOUR DREAM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56512  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опис проекту "DOING BUSINESS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56513  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Ганна Геннадіївна  
 

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)  Науковий твір "Опис проекту STАRTUP Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56514  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опис проекту "MADE IN UKRAINE BUSINESS CAMP"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56515  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опис проекту "Business завтрак" (Business breakfast)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56516  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "MADE IN 
UKRAINE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56517  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "STARTUP 
Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56518  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опис проекту "CoWorking" ("CityWorking/KyivWorking")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56519  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "CityWorking" 
("CoWorking/KyivWorking")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56520  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Вікторія Олегівна  
 

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)  Літературний твір "Чарівне знайомство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56521  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хазін Михайло Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "НАЕДИНЕ С СОБОЙ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова книга віршів поета розширює горизонти бачення поетом світу - 
кохання, культури, історії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56522  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хазін Михайло Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "ЧЕРЕЗ МАЙДАН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова книга віршів поета відображає нові драматичні реалії сучасного 
життя України та світу, багатогранний світ людської душі, мужність 
воїна, захисника Вітчизни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56523  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Філософське есе "Тарас Шевченко - Духовний гетьман Майдану. 
Перший Універсал"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тарас Григорович Шевченко став духовним оберегом на новостворе-
ному народному Майдані 2013-2014 р.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56524  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документально-художній твір "Литературные беседы с Творцом. 
Творец входит в Творение. Знание Человека Шестой Расы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56525  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документально-художній твір "Ангелы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга одкровення Творця про Вічну Божественну Природу Людини як 
Янгола, відкриває перед Людиною-Янголом нові можливості розвитку 
в Янгольській Ієрархії Творця у Вічності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56526  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Германюк Тамара Андріївна, Івко Тетяна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки "Методологія маркетингових, 
фармакоепідеміологічних та фармакоекономічних досліджень у 
фармації" ("Методологія маркетингових, фармакоепідеміологічних та 
фармакоекономічних досліджень у фармації")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки містять методологію маркетингових, 
фармакоепідеміологічних та фармакоекономічних досліджень, які 
використовуються у світовій практиці відповідно до вимог 
Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56527  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильченко Сергій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Whatever....I'm Late Anyvere!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56528  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русий (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)  Пісенна збірка "Молодость"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В дану збірку ввійшли різнопланові по тематиці та музичних стилях 
пісні, що оспівують світле почуття - кохання і всю палітру переживань, 
пов'язаних з ним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56529  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельниченко Олександр Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "ОСТРОВОК ЗДОРОВЬЯ" 
("Островок здоровья")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлений стилізованим зображенням сонця жовтого кольору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56530  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельниченко Олександр Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "ОСТРОВОК ЗДОРОВЬЯ" 
("Островок здоровья")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений оригінальний графічний елемент, який утворений 
поєднанням кола та трикутника, в якому вписана стилізована квітка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56531  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Ілля Сергійович, Птушкін Павло 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 телевізійної програми "НАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" 
("НарФин")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами запропонований сценарій регулярної телевізійної програми у 
форматі реаліті-шоу, яка висвітлює процес збору коштів на реалізацію 
різних ідей звичайних людей за допомогою краудфантінга, а також 
розповідає про процес і результати реалізації цих ідей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56532  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуброва Наталія Йосипівна, Чернявська Валентина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Безпека життєдіяльності на транспорті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник, розроблений відповідно до програми з предмету 
"Охорона праці" для професійно-технічних навчальних закладів, 
містить значний обсяг матеріалу методичного характеру і буде 
корисний не тільки для навчання учнів, слухачів професійно-технічних 
навчальних закладів з питань охорони праці, а й керівників і фахівців 
транспортних підприємств, організацій і установ, що використовують 
транспортні засоби у виробничому процесі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56533  
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Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Лариса Борисівна, Палкіна Аліна Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів з ілюстраціями для дітей від 3-х до 6-ти років "Віршики"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56534  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Партизанский маркетинг в социальных сетях. Или инструк-
ция по эксплуатации SMM-менеджера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56535  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілюк Олена Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Юг-Тент" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проект "Ангар утеплений "Приміщення для 
жирафів" ("Ангар утепленный помещение для жирафов")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Будівництво приміщення для жирафів з літніми вольєрами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56536  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кармазіна Катерина Віл'ямівна  
 

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 "Волна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Олексій 16 років закоханий у вожату Олену, вказує їй свої почуття по 
дитячому романтично. Вона ставиться до нього із повагою та дуже 
обережно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56537  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанов Олександр Петрович, Мігальов Андрій Олександрович, 
Лілевман Ігор Йосипович, Лілевман Олександр Йосипович, Терещук 
Зоя Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення граничного кута поперечної 
статичної стійкості мобільних сільгоспмашин з балансирною підвіскою 
керованих коліс та напівпричіпних машин без використання 
спеціального стендового обладнання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика регламентує визначення граничного кута поперечної 
статичної стійкості мобільних сільськогосподарських машин і 
енергетичних засобів з балансирною підвіскою керованих коліс та 
напівпричіпних машин без використання спеціального стендового 
обладнання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56538  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанов Олександр Петрович, Мігальов Андрій Олександрович, 
Єфімова Наталія Миколаївна, Легкодух Іван Степанович, Костюнін 
Микола Леонтійович, Громитко Віталій Васильович, Малярчук 
Володимир Миколайович, Мележик Віктор Андрійович, Шпильовий 
Юрій В’ячеславович, Комаренко Віктор Михайлович, Лілевман 
Ельвіра Хуснізаманівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретичне забезпечення збирання зернових, 
зернобобових і технічних культур (практичні рекомендації та 
характеристики зернозбиральних комбайнів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації підготовлено для головних агрономів, інженерів, 
керівників та інженерно-технічних спеціалістів, механізаторів 
сільськогосподарських формувань. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56539  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ненько Юлія Петрівна, Іващенко Оксана Алімівна, Єремеєва Наталія 
Федорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Професійна англійська мова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для курсантів, студентів та слухачів вищих 
навчальних закладів ДСНС України і є єдиним повноцінним літера-
турним джерелом, що забезпечує практичне оволодіння англійською 
мовою за професійним спрямуванням в межах тем, які входять до 
програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56540  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сисоєва С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах 
магістратури: Монографія / С.О. Сисоєва. - К.: ТОВ "Видавниче 
підприємство "ЕДЕЛЬВЕЙС",  2014. - 400 С. 

 

 

Анотація   

У монографії висвітлено теоретичні і методичні основи розвитку 
фахівців в умовах магістратури; розкрито ознаки творчої педагогічної 
діяльності викладача вищої школи; зміст його підготовки до творчого 
розвитку студентів; подано організаційно-методичні умови та методо-
логію дослідження творчого розвитку фахівців в умовах магістратури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56541  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нашутинська Євгенія Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика вивчення англійської мови для діток із 
синдромом Дауна "Англійська з Джоніком" ("Англійська з Джоніком", 
"English with Jonnnik")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця методика, яка адаптована для сприйняття англійської мови  дітьми з 
обмеженими здібностями. В першу чергу, акцент робиться на зображеннях. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56542  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, Губенко 
Дмитро Іванович, Кутумов Ігор Вілійович  

 

Повне ім’я або 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 "Силовой агрегат ПД140. Техническое 
задание на разработку экспериментального образца"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56543  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Ігор Всеволодович  
 

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 "Обладнання та технології зварювальних робіт"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі відображено навчально-ілюстративні матеріали з дугового та 
газового зварювання і різання металів. Описано технології ручного 
дугового, механізованого і газового зварювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56544  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меншутін 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 "Ефективний спосіб маніпуляції SQL 
тригерами у CRM системах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт пропонує зручне рішення для ефективної 
маніпуляції тригерами у системах керування базами даних SQL Server 
безпосередньо з діалогового вікна програми, що суттєво спрощує 
інтерфейс гнучкого коригування стратегією компанії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56545  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимізація багатопотокового оновлення 
даних за допомогою вкладених запитів SQL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний продукт реалізує оптимізований алгоритм 
оновлення даних в SQL Servel за допомогою вкладених запитів, що 
збільшує швидкість роботи з нею в режимі багатьох користувачів до 20 
разів у порівнянні з існуючими алгоритмами. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56546  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меншутін 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 "Інтерактивний розвиток та менеджмент часу 
для пріорітезації робочих завдань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблене програмне забезпечення дозволяє оперативно реагувати на 
зміни в розкладі співробітників, визначаючи зони ризику, доступні 
часові ресурси, та виконувати поставлені задачі згідно їх пріорітетам у 
режимі реального часу, що являється принципово новим рішенням на 
теперішній час.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56547  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасімов Орхан Аяз Огли  
 

Повне ім’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 "Dental Manager logo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56548  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасімов Орхан Аяз Огли  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Dental Manager 1.2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56549  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Вячеслав Григорович, Бабина Олена Євгенівна, Мельник 
Наталія Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Обчислення кількості "зелених" інвестицій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє визначити кількість "зелених" інвестицій для 
оновлення основних засобів на підприємствах України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56550  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марамзін Михайло 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)  Програмний продукт "Програмний комплекс файлового шлюзу 
фінмоніторингу" ("Шлюз Держфінмоніторингу")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56551  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Іван Олексійович (Іван Даль)  
 

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 "Острова Любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною темою пісень є кохання, відношення між чоловіком та 
жінкою, все про життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56552  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салаєв Павло Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Мультимедийный обучающий курс "Железная 
дисциплина в ставках за 10 дней" ("Курс "Железная дисциплина в 
ставках за 10 дней")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний курс складається із текстових, відео- і аудіоматеріалів, 
викладених у формі лекцій, тренінгів і аудіовізуальних творів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56553  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суров Анатолій 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 "Добро и зло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56554  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підтереба Олексій Іванович, Смислов Сергій Юрійович, Коваль Юрій 
Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної 
Академії Аграрних Наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для розрахунку 
економічної ефективності отримання та реалізації відлучених поросят 
при потоковій системі виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оперативного проведення розрахунків з 
метою пошуку оптимального технологічного рішення при визначенні 
економічної доцільності отримання, вирощування та реалізації 
відлучених поросят.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56555  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коренєв Микола Михайлович, Камарчук Людмила Вікторівна, 
Кварацхелія Тамара Мерабівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Диспансерний нагляд за підлітками з Нelicobacter 
pylori - асоційованою шлунковою диспепсією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано удосконалення процесу диспансеризації підлітків з 
шлунковою диспепсією, шляхом використання певних критеріїв.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56556  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Весільна" 
("Весільна")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наречена і наречений в українському вбранні, вишиванках і наречена 
держить рушник з весільним короваєм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56557  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Писанка" 
("Писанка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Українська писанка, розмальоване барвистим візерунком яйце, що 
стоїть на підставці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56558  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Граната" ("Граната")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стилізована копія гранати Ф-1, в народі -"лимонка".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56559  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Автомат" 
("Автомат")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стилізована копія автомата Калашнікова. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56560  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Пістолет" 
("Пістолет")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стилізована копія пістолета Макарова.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56561  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Маузер" ("Маузер")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стилізована копія пістолета Маузер. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56562  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Одарка" ("Одарка")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція: українська жіночка в колоритній національній одежі веде 
свого чоловіка додому. В лівій руці вона тримає віник.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56563  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Рибак" ("Рибак")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стилізована композиція: мультимедійна рибка в солом’яному брилі 
тримає в руках велику рибу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56564  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Кармелюк" ("Кармелюк") 
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція: опришок в притаманній йому одежі тих часів - шаровари, 
сорочка-вишиванка, барвистий пояс, за поясом люлька і пістоль, в руці 
шабля. Спираєтья на дерево, на якому шолом, що виконує роль 
кришечки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56565  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Коровай" ("Коровай")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція: українська господиня в колоритній національній одежі, в 
шанобливому поклоні пропонує коровай.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56566  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Козак під дубом" 
("Козак під дубом")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція: козак в стилізованій одежі з шаблею в руці, тримається за 
дерево, на якому сидить чортик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56567  
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Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Удача" ("Удача")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція: мультимедійний запорізький козак в національній одежі, 
зачіска - оселедець, довгі козацькі вуса, держить рибину.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56568  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Болт" ("Болт")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стилізований болт, на який накручується гайка, яка одночасно 
виконує роль попільнички і кришечки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56569  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Хокеїст" ("Хокеїст")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція: хокеїст в відповідній формі з шоломом на голові, зліва 
хокейна ключка, в правій руці шайба. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56570  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдичко Орест Іванович  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Агроекологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56571  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко Ольга Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Рухова корекція у дітей з порушеннями мовлення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56572  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко Ольга Василівна, Дем'яненко Дарина 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 "Презентація "Нейропсихологічні аспекти діагностики 
та корекції вад мовлення у дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56573  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Манько Іван Володимирович, Шуба 
Євген Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Дорожні 
випробування легкового автомобіля при живленні бензином та 
зрідженим нафтовим газом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56574  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Славін Віктор Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Вплив типу 
системи живлення бензинового двигуна на ефективність системи 
нейтралізації відпрацьованих газів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56575  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавровська Яна Артурівна, Лавровська Ольга Михайлівна, Придатко 
Іван 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 "Метод диагностики воспалительных процессов сли-
зистой оболочки полости рта у больных хроническим панкреатитом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56576  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Придатко Іван Сергійович, Лавровська Ольга Михайлівна, 
Лавровська Яна Артурівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод диагностики синдрома непереносимости к 
акриловым пластмассам у ортопедических больных"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56577  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімофєєв Ігор Юрійович, Бобрик Юрій Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методические рекомендации "Комплексная терапия и 
реабилитация больных хроническим катаральным гингивитом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56578  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Шкляр Вікторія Вікторівна, 
Блиндарук Андрій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АС Pro 1.1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56579  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плєшко Володимир Архипович  
 

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 "ОЛИГАРХИЯ". Очерки украинской смуты. Книга первая 
"ПОГОСТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56580  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Где взять деньги на свою мечту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Где взять деньги на свою мечту. - 
К.: ФОП Бондарчк Л. Н., 2014. - 216 с. 

 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56581  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

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, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как стать хорошим мужем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Как стать хорошим мужем. - К.: 
ФОП Бондарук Л. Н., 2014. - 192 с. 

 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56582  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

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 "Cold Balance"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє виконувати розрахунок теплонадходжень в 
приміщення, а саме від сонячної радіації, вентиляції, людей, 
обладнання, штучного освітлення, внутрішніх огорож.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56583  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Ірина Сергіївна, Морфлюк Валерій Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Цифровий контроль суміщення фарб в 
аркушепередавальних системах друкарських машин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі реалізовано цифровий контроль суміщення фарб в 
аркушепередавальних системах друкарсьих машин на основі 
вимірювання, аналізу параметрів суміщення фарб та визначення 
напрямку їх стабілізації. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56584  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
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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 "Aikido. Kokyu nage lessons. Part 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56585  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

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 "Aikido. Kokyu nage lessons. Part 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56586  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

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 "Фрейя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В Мережі з'являється Фрейя. Вона - сама досконалість, жінка, в яку 
неможливо не закохатися. Але, на жаль, чоловік, який хоч раз гляне їй 
у вічі - приречений... 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56587  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
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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 "Соло на двоих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Студентка і викладач випадково втягнуті у небезпечну історію. Вони 
змушені шукати цінний документ, який дивним чином зник. Пошуки 
супроводжуються пригодами веселими та сумними, захоплюючими та 
страшними. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56588  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борова Лариса Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Формулы алгебраического сокращенного умножения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рисунок являє собою площину, на якій зображено осі координат, на них век-
тори з позначенням алгебраїчних букв, а також додатні та від'ємні знаки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56589  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревуцька Оксана 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)  Магістерська робота "Використання фізіологічного дихання у 
реабілітації хворої людини" зі спеціальності 8.01020302 "Фізична 
реабілітація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена комплексна система гіповентиляційного способу життя для 
реабілітації хворих, яка включає новий алгоритм носового дихання, 
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видове харчування, певну послідовність вживання нутрієнтів, 
саногенетичну та динамічну медитацію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56590  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

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 "Відвага і мужність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено простір білого кольору, що символізує світлість 
душі, та друга частина, що розділена діагоналлю, символізує відвагу і 
мужність всупереч усьому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56591  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

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 "Суспільство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображені мазки, різні за формою і кольором, що 
символізують суспільство в цілому і кожного його суб'єкта окремо. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56592  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Легковажність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56593  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

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 "Розбита надія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено поділ полотна на дві половини, одна з яких - 
ліво, чорний колір символізує розбиту надію в житті, любов і щастя - 
червоний, жовтий кольори. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56594  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2014  
 

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 "Чистота помислів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено простір білого кольору в центральній частині, 
жовтого  - у верхній, у нижній - синього з червоними колами, що 
символізує правильність розстановки поглядів і оцінки в цілому. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56595  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розметова Олена Григорівна, Мостенська Тетяна Леонідівна, 
Влодарчик Тетяна Вікторівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Організація готельного господарства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розметова О.Г. Організація готельного господарства: 
Підручник / О.Г. Розметова, Т.Л. Мостенська, Т.В. Влодарчик. - 
Кам'янець-Подільський: "Абетка" - ФОП Сисин О.В., 2014. - 432 с. 

 

 

Анотація   

У підручнику розглянуто основні питання щодо організації готельного 
господарства в умовах ринкової економіки. Значна увага приділена 
теоретичним питанням щодо сутності, змісту основних детермінантів 
готельного господарства, класифікації та типізації засобів розміщення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56596  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курзіна Наталія Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка для дітей "Пригоди робота Кубарика у лісі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56597  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шраменко Володимир Миколаєвич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Выпить, закусить... и оттянутся 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із семи пісень: "Про меня и олигарха", "Грустная", 
"Про Динамо Киев", "Алкоголь", "Про короля дороги Васю", "Про 
плоть", "Пати на дачи", "О Счасливчик".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56598  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Маргарита Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Перша група"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Згадуй мене", "Музика", "Все проходить, крім 
нас", "Україна", "Романс", "Пара моя", "Надоїло", "Піаніст", "Not the 
same", "Я пам'ятаю тебе", "Коли небо впаде на землю", "Осінь". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56599  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Маргарита Миколаївна, Забігайло Юрій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Двадцать второго, в шесть часов (Посвящается Героям Украины)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56600  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перекрест Андрій Леонідович, Мокрий Олександр Вікторович, Найда 
Віталій Володимирович, Романенко Сергій Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система моніторингу та 
керування теплоспоживанням КрНУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Запропонована комп'ютерна програма написана на мові графічного 
програмуваня LabVIEW 2012 і призначена для відповідного керування 
теплоспоживанням та диспетчеризації теплопунктів. Метою створення 
даної комп'ютерної програми є надання можливостей моніторингу 
споживання, керування температурними режимами будівлі та автома-
тизованого розрахунку оцінки ефективності роботи системи опалення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56601  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрий Максимов (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 "Баловень судьбы, или меченный судьбой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56602  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна  
 

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 "Українська академія мистецтва: історія заснування та 
хронологія подій" ("Історія заснування Української академії 
мистецтва")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії представлено історію створення Української академії 
мистецтва 1917 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56603  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Михайло Васильович, Говсєєв Дмитро Олександрович, 
Скирда Ігор Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ТЭГ (тромбоэластография) в диагностике и лечении 
коагулопатий беременных и ассоциированных акушерских синдромов"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56604  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Юрій Васильович, Кудрик Неоліна Анатоліївна, Горлов 
Олександр Іванович, Івіна Катерина Анатоліївна, Мокєєв Іван 
Олександрович, Чічаєва Олена Павлівна, Шульга Маргарита 
Володимирівна, Щербаков Арсентій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова "Асканія-
Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з 
вівчарства 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизація обробки даних в селекції 
каракульських овець"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації селекційно-племінного обліку 
каракульських овець, формування баз даних, ведення електронної 
картотеки тварин, розрахунку та видачі оцінок, підбору та добору для 
використання у селекції каракульських овець.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56605  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огнєв Віктор Андрійович, Зінчук Андрій Миколайович, Зінчук Ольга 
Геннадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета "Оцінки якості життя пацієнта, який хворіє на 
рак легенів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика включає анкету та інструкцію з її використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56606  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунькова Ганна Володимирівна, Шабатура Юрій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерна система контролю та 
управління процесом експлуатації спецтехніки у військовому 
навчальному закладі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку обігу експлуатаційних 
матеріалів та необхідної кількості спецтехніки для забезпечення 
навчального процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56607  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художнє оформлення емблеми 
АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "ПАВЛО ЛУЦЮК І ПАРТНЕРИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Н 

омер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56608  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eva Maringolts (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "You Will Fly"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про очікування зустрічі дівчини з чоловіком.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56609  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

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 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 "Рівноважна упаковка кругів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм розв’язання задачі грунтується на модифікації r-алгоритму 
Шора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56610  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір "Когда смеются боги?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56611  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

134 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шептун Інна Михайлівна, Конотоп Владлен Вікторович, Нєскородов 
Геннадій 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)  Книга "Наши звездные годы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книгу присвячено створенню та розвитку у період 1930-1990 рр. 
науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту 
"Молнія" - підрозділу НТУ "ХПІ".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56612  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальов Ярослав Андрійович (Lucky)  
 

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 "Сборник вензелевых букв "Буквица"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлений у вигляді 23 літер, які виконані кирилицею в 
оригінальному виконанні для широкого застосування у написанні 
текстів, початкових літер імені та прізвища, або імені та по-батькові у 
вигляді в’язі та іншого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56613  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленська Світлана Михайлівна, Єрмакова Людмила Михайлівна, 
Івановська Раїса Тимофіївна  

 

Повне ім’я або 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 "Агротехнології рослинництва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56614  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Олена Олександрівна, Тягай Ольга Яківна, Чернишова 
Катерина Сергіївна  

 

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)  Книга "До 115 річниці з дня народження академіка Ясиновського 
Михайла Олександровича. Сторінки життя та пам'яті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковому творі представлений огляд матеріалів про життєвий 
шлях, наукові досягнення, практичне впровадження наукових та 
діагностичних підходів щодо захворювань сполучної тканини, 
запропонованих академіком М.О. Ясиновським, актуальність яких 
несумнівна і нині.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56615  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Олена Олександрівна, Тягай Ольга Яківна, Чернишова 
Катерина Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський національний медичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Академік Ясиновський Михайло Олександрович - 
видатний вчений-клініцист, педагог, флагманський терапевт 
Чорноморського флоту в період Великої Вітчизняної війни. До 115-
річчя з дня народження. Стендова доповідь "Роки самовідданої праці, 
боротьби та натхнення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковому творі наглядно, завдяки фотодокументам та письмовим 
повідомленням, показані окремі періоди життя, наукової праці, служби, 
а також сімейні стосунки академіка М.О. Ясиновського.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56616  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Олена Олександрівна, Тягай Ольга Яківна, Бірюков Віктор 
Сергійович, Чернишова Катерина Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський національний медичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Єдиний навчально-інформаційний простір з 
використанням нових інноваційних технологій як реалій 
сьогоднішнього дня для вищої медичної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковому творі вперше представлений інтегративний підхід до 
традиційних та інноваційних педагогічних технологій викладання 
клінічних і теоретичних дисциплін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56617  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнавська Марія Сергіївна, Любарова Ганна Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Дорога до любові"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір з текстом "Дорога до любові", текст та музика якого 
створені в співавторстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56618  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскун Ігор Володимирович, Медведєв Сергій Геннадійович   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Проект міжнародної телевізійної програми "Добрая сказка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56619  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Іващенко Євген Вадимович, Лобачова 
Галина Геннадіївна  

 

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 "Закономірності керованого формування 
структурно-фазових станів в приповерхневих шарах сплавів заліза за 
умов електроіскрового легування перехідними металами (Zr, Ti, Cr) у 
насичувальних середовищах з елементами проникнення (С, N)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вирішено важливу науково-технічну задачу підвищення фізико-
механічних властивостей поверхні сплавів заліза шляхом формування 
зміцнених легованих шарів методам електроіскрового легування 
перехідними металами у насичувальних середовищах з елементами 
проникнення.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56620  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Іващенко Євген Вадимович, Лобачова 
Галина Геннадіївна  

 

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 хімічного складу комплексного 
насичувального середовища на формування структури в об'ємі 
приповерхневого шару сплавів заліза в процесі електроіскрового 
легування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В процесі електроіскрового легування сталі Ст. 3 у вуглецевмісному 
рідинному середовищі з додаванням порошків графіту та карбідів 
Cr3C2, TiC, ZrC формуються легеневі шари, що мають локальну 
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неоднорідну структуру, яка являє собою області з різним вмістом 
легувального елементу, елементу основи та вуглецю, а також 
включення дисперсних карбідів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56621  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка сценаріїв телевізійних програм "Мистецький арсенал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56622  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, твір ужиткового мистецтва, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Етюд Кармен - Фламенко" з циклу "Кав'ярня 
"Закоханих" (набір стільців у стилізованому вигляді танцюючих 
чоловічих та жіночих ніг)" ("Фламенко")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56623  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Пригодницько-фантастична повість "Невероятные приключения 
белки Матильды и совы Софи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана повість розповідає про неймовірні пригоди, які відбуваються з 
жителями чарівного лісу: білкою Матильдою і совою Софі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56624  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерембей Дмитро Олегович  
 

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 "UKRAINE FUCK 
CORRUPTION"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56625  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жихарєва Єлізавета Михайлівна (Lissa Wassabi)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "No Fear"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня Lissa Wassabi "No Fear".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56626  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярмола Дмитро Борисович  
 

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 творів "Комплект зображень на пасхальні паперові форми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Різнокольорові зображення на паперових формах для випікання пасок 
надають привабливий та яскравий вигляд готовим виробам в очах 
споживачів. Деякі зображення відображають символіку церковного 
свята - Паски, це сприяє підвищенню споживчого попиту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56627  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

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 "Естественное право"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Природне право легко, прородно і просто витікає із закону 
протилежностей та закону добра і зла, які перетворили природне право 
із ідеї у реальність. Природне право і європейська хартія прав людини є 
несумісні та не співіснуючі протилежності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56628  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемерис Роман Володимирович, Іванчиков Андрій Володимирович, 
Романов Сергій Володимирович, Атамась Костянтин Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "ІН-АГРО: Управління агрохолдингом. 
Корпоративне рішення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56629  
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Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гострий Анатолій Іванович, Кобзарь Володимир Єлізарович  
 

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 апаратуру командно-оперативного зв'язку - багатофункціональну 
(АКОС-М)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56630  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гострий Анатолій Іванович, Кобзарь Володимир Єлізарович  
 

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 апаратуру командно-оперативного зв'язку (АКОС)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56631  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черкасов 
Дмитро Володимирович  

 

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 автоматизоване робоче місце посадочного радіолокатора (АРМ-П) 
радіолокаційної системи посадки РСП-10МА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56632  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черкасов 
Дмитро Володимирович  

 

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 автоматизоване робоче місце оператора  (АРМ-О) радіолокаційної 
станції (РЛС) 5Н84АМА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56633  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черкасов 
Дмитро Володимирович  

 

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 автоматизоване робоче місце оператора  (АРМ-О) радіолокаційної 
станції (РЛС) П-19МА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56634  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черкасов 
Дмитро Володимирович  

 

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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

143 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 
на автоматизоване робоче місце оператора  (АРМ-О) радіолокаційної 
станції (РЛС) П-18МА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56635  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 автоматизоване робоче місце технічного контролю (АРМ-ТК) 
радіовисотоміра ПРВ-16МА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56636  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махмудов Ханлар Зейналович, Михайлова Олена Сергіївна, 
Махмудов Руслан Ханларович , Мамедова Зуфлія Камандар кзи  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Синергетичний ефект у забезпеченні 
конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської 
продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто теоретичні та практичні підходи синергетичного 
ефекту забезпечення конкурентоспроможності виробництва продукції 
сільського господарства. Проаналізовано можливості досягнення 
синергетичного ефекту при розвитку інноваційного господарювання 
агропромислових підприємств. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56637  
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Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махмудов Ханлар Зейналович, Михайлова Олена Сергіївна, 
Махмудов Руслан Ханларович , Мамедова Зуфлія Камандар кзи  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування і вдосконалення правового забезпечення 
підприємницької діяльності в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі проаналізовано стан національного правового забезпечення 
підприємницької діяльності та обґрунтовано його вплив на показники 
державної економіки. Виділені основні сфери правовідносин в під-
приємництві, які потребують модернізації нормативно-правової бази.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56638  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волохов Віктор Миколайович, Руденко Георгій Володимирович, 
Іванов Максим Євгенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МККУ-мережі" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система "Бухгалтерія/Заробітна плата - WEB" ("АІАС 
"Бухгалтерія/Заробітна плата - WEB")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу розрахунку заробітної 
плати державного органу чи іншого підприємства або установи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56639  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусіч Андрій Васильович, Святогор Вікторія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Я молюся за тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56640  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович, Чижевська Аліна Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мифо-символический словарь". Том 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56641  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безлюдна Ганна Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Телевізійний проект "ЗАГС" ("РАЦС")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56642  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Станіслав Юрійович  
 

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 "Breast weights"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56643  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусіч Андрій Васильович, Трінгер Анна Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небо знає"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56644  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусіч Андрій Васильович, Бойкова Василіса Володимирівна, 
Бойкова Ніна 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 "Моя стихія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56645  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусіч Андрій Васильович, Добривечер Софія Денисівна, 
Добривечер Анастасія Денисівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Омріяна земля"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56646  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Королько Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика. 2 клас" навчальний посібник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 2 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56647  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Королько Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика. 2 клас" підручник для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 2 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56648  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гіренко Ніна Андріївна, Кізіченкова Світлана Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Світ навколо тебе. 5 клас" навчальний посібник із соціально-
побутового орієнтування для спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для розумово відсталих дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 5 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56649  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Королько 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)  "Математика. 6 клас" підручник для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 6 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56650  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одинченко Лариса Костянтинівна  
 

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)  "Географія України. 9 клас" навчальний посібник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 9 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56651  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одинченко Лариса Костянтинівна, Липа Володимир Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія України. 9 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 9 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56652  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремажевська Віра Миколаївна, Терлицька-Павлів Іванна Іванівна, 
Торкаєнко Ірина Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Літературне читання. 3 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим зором   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 3 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі 
зниженим зором.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56653  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кришемінська Лідія Дмитрівна, Клименко Юрій Львович, Луценко 
Ольга Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Харчова безпека хлібобулочних та кондитерських 
виробів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначено для учнів професійно-технічних навчальних 
закладів, викладачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56654  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2014  
 

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 учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Взаємозамінність, стандартизація і технічні 
вимірювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56655  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Облицювальні роботи". Частина 3   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56656  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заславська Світлана Ігнатівна, Ничкало Нелля Григорівна, Яценко 
Людмила Василівна, Кумейко Надія Матвіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Облицювальні роботи". Частина 2   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56657  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Облицювальні роботи". Частина 1   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56658  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусіч Андрій Васильович, Василовська Юлія Русланівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твій номер - один"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56659  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жеманюк Павло Дмитрович, Мозговий Володимир Федорович, 
Моїсєєв Олександр Іванович, Передерій Дмитро Дмитрович  
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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, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація "Вспомогательный двигатель Аи-450-МС. 
Руководство по текущему ремонту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить технологічні процеси відновлення працездатності 
двигунів методом заміни модулів, що мають несправності 
(пошкодження), на модулі справні і виконується на підприємстві, яке 
сертифіковане на виконання даного виду робіт.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56660  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

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, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація "Турбовальный двигатель ВК-2500. 
Руководство по среднему ремонту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить технологічні процеси відновлення працездатності 
двигуна до чергового капітального ремонту, що має напрацювання і 
термін служби в межах міжремонтного ресурсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56661  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гірник Анатолій Володимирович, Гірник Денис Анатолійович, 
Сергієнко Олександр Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-виробниче приватне підприємство "Гіперон" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система здійснення 
декларативних та дозвільних процедур в будівництві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення створення, редагування, 
управління та пошуку відомостей про фізичних та юридичних осіб, які 
подають повідомлення, реєструють декларації та отримують дозвіл на 
виконання підготовчих та будівельних робіт, реєструють декларації та 
отримують сертифікати про здачу готових будівельних об'єктів в 
експлуатацію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56662  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гірник Анатолій Володимирович, Гірник Денис Анатолійович, 
Неминуща Алла Федорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-виробниче приватне підприємство "Гіперон" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
ліцензуванням у сфері будівництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для забезпечення створення, редагування, 
управління та пошуку відомостей про фізичних та юридичних осіб, які 
подають заяви на отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, та відповідно 
до чинного законодавства отримують ліцензію або відмову у її видачі.  
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56663  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараканова Ксенія Андріївна  
 

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 "Тайны мертвых"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56664  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабурова Тамара Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Рассвет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56665  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлова Юлія 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)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
"LUCHIARDI"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56666  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прус Олексій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЗЕРВІН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Озервін"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації продажу та обліку договорів 
страхування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56667  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Фешн иллюстрации"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56668  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломакін Микита Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вирус"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56669  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломакін Микита Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хочу быть рядом с тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56670  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я думаю о ней"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56671  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремено Сергій Валерійович, Баранов Леонід Олександрович, Баєв 
Сергій Іванович, Кашпур Артем Михайлович, Кракович Костянтин 
Павлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "І-Тревелс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GILLBUS - STATION" ("GILLBUS - STN")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма є системою колективного користування і 
включає сукупність організаційних і технологічних програмних і 
технологічних засобів, що дозволяють виконувати функції в реальному 
масштабі часу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56672  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельникова Вікторія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вогонь життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56673  
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Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свйонтек Ірина Владиславівна (Свйонтек Ірина)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного 
орнаменту та колориту". Альбом 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56674  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свйонтек Ірина Владиславівна (Свйонтек Ірина)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Вишивки Гуцульщини. Мистецтво геометричного орнаменту 
та колориту". Альбом 3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56675  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свйонтек Ірина Владиславівна (Свйонтек Ірина)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Покутські вишивки Прикарпаття. Мистецтво геометричного 
орнаменту і колориту". Альбом 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56676  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свйонтек Ірина Владиславівна (Свйонтек Ірина)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного 
орнаменту і колориту". Космацькі вишивки Косівщини". Альбом 5, 
Книга 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56677  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свйонтек Ірина Владиславівна (Свйонтек Ірина)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Гуцульські вишивки Карпат (Івано-Франківщина). Мистецтво 
орнаменту". Том 2 (частина 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56678  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олімпієв Костянтин 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)  Посібник для вивчення англійської мови за професійним 
спрямуванням "The harmony of the soul in acting career"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної 
мови для підготовки молодих спеціалістів або бакалаврів напряму- 
5.02020101 "Акторське мистецтво" та охоплює нормативну граматику 
та базовий лексичний мінімум володіння англійською мовою за 
професійним спрямуванням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56679  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олімпієв Костянтин 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)  Посібник для вивчення англійської мови за професійним 
спрямуванням "The harmony of the soul in Arts and Crafts"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної 
(англійської) мови для підготовки молодих спеціалістів або бакалаврів 
напряму - 5.02020801 "Декоративно-прикладне мистецтво" та охоплює 
нормативну граматику та базовий лексичний мінімум володіння 
англійською мовою  за професійним спрямуванням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56680  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Людмила 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)  Монографія "Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки 
і психології до інноваційної професійної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографію присвячено проблемі підготовки майбутніх викладачів 
дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної 
діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56681  
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Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Семенець Андрій Володимирович, 
Чеканов Сергій Борисович, Ковалок Володимир Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система забезпечення збору 
статистичної інформації щодо руху контингенту студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для забезпечення збору статистичної 
інформації щодо руху контингенту студентів, аспірантів, інтернів, 
магістрів, клінічних ординаторів, слухачів різних курсів медичних 
вищих навчальних закладів України III-IV рівня акредитації, 
інститутів післядипломної освіти, що здійснюється у строки і за 
формами, які визначені в наказі МОЗ України №966 від 17.12.2009 р.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56682  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорока Максим Леонідович, Яришкіна Лариса 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
виконання вимірювань. Гравіметричне визначення показника 
поглинальної здатності сорбентів та матеріалів для локалізації та збору 
розливів нафтопродуктів та вуглеводнів різного походження та 
хімічного складу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано методику, порядок та хід виконання вимірювань 
показника поглинальної здатності сорбентів та матеріалів для 
локалізації та збору розливів нафтопродуктів та вуглеводнів різного 
походження та хімічного складу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56683  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинова Єлена Анатоліївна (Мартіна)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Сборник "Система 
восстановления квантово-биоэнергоинформационных тел и сознания 
человека от патологических и гипнотических отрицательных 
программ для профилактики и самоисцеления от неизлечимых 
болезней"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику розглядаються: давня історія трансової культури; теорія 
вищого древнього окультизму; сучасні види та секрети психологічного 
впливу на людей; методи управління власною свідомістю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56684  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Правила совещаний. Жесткие переговоры. 2 статьи, 
полезные для стартапов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56685  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Михайло Васильович, Говсєєв Дмитро Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка наукових творів з питань медицини "Локальний протокол 
медичної допомоги"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56686  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подосінніков Олександр Ростиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕЛІЦАТА УКРАЇНА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір рекламного характеру "Если мучают запоры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі йдеться про вирішення проблеми запору; про різновид 
послаблюючих засобів; про неможливість позбуття запору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56687  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

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, фотографічний твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Описание 
технологии "Импульсное или позиционное регулирование КИАРМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі описані два варіанти приводу міжфланцевих поворотних 
засувок, які можуть встановлюватися перед водострумними насосами, 
відразу після нього або на зворотній магістралі перед входом чобота у 
зворотну магістраль системи опалювання будівлі, якщо дивитися по 
ходу теплоносіння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56688  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Микола Іванович, Колесніков Валерій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

163 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Проект "Конституція Української Козацької 
Республіки" ("Конституція УКРаїни або УКРаїнії")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56689  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініч Вячеслав Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "ХАТА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Життя і смерть Орди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спостережено світове цивілізаційне явище - протистояння Світового 
Розуму та м'язів Орди. Встановлено час і місце їх одночасного виконан-
ня у 7 тисячолітті до Р.Х. Наведені основні періоди життя Орди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56690  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губка 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 "Расчет заработной платы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку заробітної плати на 
комп'ютерах, що працюють під управлінням операційної системи 
Window 95 і вище. Кількість працівників не обмежується. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56691  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карамзіна Людмила Антонівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Дисертація "Психофізіологічне моделювання слухо-
мовної комунікації людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56692  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінтусевич-Бабічев Ігор Борисович (Ицхак Пинтосевич)  
 

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)  Наукова робота "Авторская система прикладной психологии: "5 сфер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана система охоплює 5 найважливіших сфер життя людини. За 
допомогою цієї системи кожен може краще зрозуміти себе і 
використовувати можливості особистого зростання, підвищити 
самооцінку, усвідомити вплив негативних чинників на здоров'я і 
навчитися зменшити цей вплив.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56693  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навроцька Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн принтів Ольги 
Навроцької"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входять 20 дизайнів принтів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56694  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "ЧУНГУЛ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молодий хлопець Микита робить поворот з траси, не в ту сторону. Він 
повертає в село, з якого вирватися можна, лише заплативши велику ціну. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56695  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мкртчан Карлен Карленович, Євтушенко Олександр Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Серце мандрів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Я голос чув", "Зелений океан", "Долоні човником 
склади", "На фото", "Згортають ангели...", "Я стою на порозі".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56696  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

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)  Книга "Авторские песни "Ночной маяк". Сборник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56697  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Влада Іванівна, Винокуров Олексій 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 "Домашній Дефектолог"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма покращує поведінку, розвиває соціальну направленість та 
соціальну взаємодію у дітей з проголошеннями аутичного спектру, 
СДУГ та хворих на аутизм. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56698  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Влада Іванівна, Винокуров Олексій 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 "Іноземна як рідна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє вивчити іноземну мову в мінімальний термін. 
При прослуховуванні певним чином оброблених текстів на будь-якій 
іноземній мові, мозок починає сприймати цю мову як рідну. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56699  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Влада Іванівна, Винокуров Олексій 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 "Розумний Малюк"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє відфільтровувати умовно високі частоти в звуках 
музики та мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56700  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Влада Іванівна, Винокуров Олексій 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 "Домашній Логопед"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма відновлює фонематичний слух та моторні мовні порушення у 
дітей з сенсорною, моторною та сенсорно-моторною алаліями.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56701  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янчук Володимир 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)  Складений твір "Персонаж Videx" ("Videx")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56702  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпак Віталій Степанович, Черниш Ольга Олександрівна, Волкович 
Олена Анатоліївна, Перевертайло Олена Віталіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариства "Пріоком" 

 

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 "Інформаційний комплекс "Priocom CRM" 
("Priocom CRM")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційний комплекс дозволяє автоматизувати процеси взаємодії з 
клієнтами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56703  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанов Максим Анатолійович, Іванов Віктор Миколайович, 
Варфоломеєв Євгеній Олександрович, Кулішов Микола Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариства "Пріоком" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційний комплекс "Priocom Service 
Activation" ("Service Activation")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційний комплекс надає можливість автоматизувати процеси 
управління послугами та сервісами на обладнанні замовника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56704  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Віктор Миколайович, Митрофанов Максим Анатолійович, 
Варфоломеєв Євгеній Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариства "Пріоком" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс OSS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс дозволяє автоматизувати процеси 
обслуговування абонентів операторів зв'язку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56705  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

169 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатир Володимир 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)  Монографія "ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ 
СУДІВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1819-1898 РОКИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація та діяльність комерційних судів 
Таврійської губернії (1819-1898 роки): Монографія/В.В. Богатир; за заг. 
ред. Зайчука О.В. - К.:, 2014. 

 

Анотація   

У творі досліджуються правові проблеми становлення та розвитку 
комерційних судів у Таврійській губернії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56706  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Christine (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 "Save Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня патріотичного складу англійською мовою, виконана у жанрі 
танцювальної музики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56707  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

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 "Никогда не сдавайся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня лірико-драматичного складу, виконана у жанрі поп-музик. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56708  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка інструментальних творів "Awakening"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка різножанрових, коротких за обсягом творів інструментального 
характеру. До складу збірки входять: ".Awakening", "Dancing with 
shadows", "Dreaming", "He who walks in the desert", "History repeating", 
"Magic circle", "Memorіs", "Midnight meeting", "Quiet desperation". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56709  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Christina (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 "Plastic Bodies"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня життєстверджуючого характеру англійською мовою, виконана у 
жанрі танцювальної музики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56710  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

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 "Душа"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Душа" - одна з пісень збірки під назвою "Исповедь души" 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56711  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Леонід Полікарпович, Смоловик Олег Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я тобой болею"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Я тобой болею" - одна з пісень збірки під назвою "Исповедь души". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56712  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Леонід Полікарпович, Смоловик Олег Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я смотрю на тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Я смотрю на тебя" - одна з пісень збірки під назвою "Исповедь 
души" 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56713  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариства "Пріоком" 

 

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 "Універсальна система обліку та управління 
ІР-послугами" ("Універсальна система")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система дозволяє оператору зв'язку вести облік клієнтів та партнерів, 
створювати та настроювати тарифні плани, опубліковувати кількість 
споживчих послуг, створювати та підтримувати картки та ваучери по 
попередньо оплачених послугах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56714  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсаков Володимир Олексійович, Сакович Ольга Костянтинівна 
(псевдонім)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис твору "Російська мова (2-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник допоможе учням отримати знання про граматичну побудову 
та правописні норми російської мови, а на матеріалі пізнавальних 
текстів навчатися розрізняти мовні явища і правильно 
використовувати слова в мовленні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56715  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

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 "Желтый лист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Желтый лист" - одна з пісень збірки під назвою "Исповедь души". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56716  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

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 "Исповедь души"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Исповедь души" - одна з пісень однойменної збірки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56717  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

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 "Признание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Признание" - одна з пісень збірки під назвою "Исповедь души". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56718  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "GolovinSKY-последнее отрицание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56719  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воркут Тетяна Анатоліївна, Білоног Оксана Євгенівна, Дмитриченко 
Андрій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Маркетинговий аналіз проектів. Курс лекцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воркут Т.А., Білоног О.Є., Дмитриченко А.М. Мар-
кетинговий аналіз проектів. Курс лекцій. - Київ: Пролог, 2014. - 204 с. 

 

Анотація   

В роботі маркетинговий аналіз проектів представлено як один з 
аспектів, за яким, в рамках загальної  методології проектного аналізу, 
проводяться оцінювання проектів на таких стадіях їх життєвого циклу 
як ідентифікація (попереднє оцінювання), розробка та експертиза.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56720  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манько Іван Володимирович, Симоненко Роман Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Обгрунтування 
доцільності переведення легкового автомобіля з бензиновим двигуном 
на зріджений нафтовий газ шляхом встановлення на автомобіль 
сучасної системи подачі газу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті показана порівняльна характеристика екологічних показників 
автомобіля в русі за міським їздовим циклом при роботі на бензині та 
зрідженим нафтовим газом, отриманих експериментально та 
розрахованих на математичній моделі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56721  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Комський Марк Петрович, Свіргун Ілля 
Степанович, Кочет Крістіна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Фармакокинетические свойства аугментина 
при лимфотропной терапии хронического одонтогенного 
остеомиелита"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даному творі представлені матеріали з визначенням 
фармакокінетики амоксиклавом при традиційному внутрішньо-
артеріальному шляху ведення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56722  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Творчість Костя Гордієнка: художній і культурний 
феномен ХХ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Творчість Костя Гордієнка: художній і культурний 
феномен ХХ ст. - Харків: Майдан, 2014. - 372 с. 

 

Анотація   

Монографія є історико-літературним дослідженням спадщини 
Костянтина Олексійовича Гордієнка, яка розглядається як 
багатогранне художнє явище, що відтворює різноманітні етапи 
творчого шляху письменника та формування його світогляду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56723  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селезень Денис Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір практичного характеру "ПРИМЕНЕНИЕ РАПСОВОГО МАСЛА 
В СОСТАВЕ ВОДОРАСТВОРИМОЙ ЭМУЛЬСИИ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТА-АНТИТРАНСПИРАНТА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Застосування ріпакової олії дозволяє рослині рівномірно викорис-
товувати грунтову вологу за рахунок впливу на продихи рослини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56724  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луканюк Григорій 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)  Літературний твір "Щаслива сім'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Синопсис є актуальним на сьогоднішній день в силу тих негараздів, які 
існують в українських сім'ях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56725  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Полтініна (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)  Вірш "Гімн Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За поетичним жанром твір є славень, що в урочистій формі виражає 
піднесені патріотичні почуття до України та її народу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56726  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Історія української літератури І пол. ХІХст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основні складові частини: робоча програма навчальної дисципліни, 
теми самостійної роботи, програма навчальної дисципліни, структура 
навчальної дисципліни, теми семінарських занять, перелік літератури, 
контрольні питання, екзаменаційні білети.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56727  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Історія української літератури 40-60 рр. ХІХ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основні складові частини: робоча програма навчальної дисципліни, 
теми самостійної роботи, програма навчальної дисципліни, структура 
навчальної дисципліни, теми семінарських занять, перелік літератури, 
контрольні питання, екзаменаційні білети.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56728  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буяльська Тамара Болеславівна, Сідлецька Тетяна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Практична культурологія. Музичне 
мистецтво"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник може бути використаний для виконання самостійної 
роботи, підготовки до заліків та іспитів, для самоосвіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56729  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахундов Володимир Максудович, Кукушкіна Вікторія Миколаївна, 
Скрипочка Тетяна Анатоліївна  

 

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)  Звіт з науково-дослідної роботи "Дослідження резинокордних 
діафрагм, пневматиків і муфт шинної конструкції на основі каркасної 
теорії волокнистих матеріалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені результати дослідження формозміни і деформаційних 
характеристик резинокордних оболонок високоеластичних муфт, 
резинокордних діафрагм і пневматиків, армованих по меридіональних 
напрямах, наклонно по напряму закручування і проти напряму 
закручування і при обох системах волокон, що утворюють перехресну 
схему армування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56730  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Світлана Іванівна, Нікіпелова Олена Михайлівна, 
Хмєлєвська Оксана Миколаївна, Мокієнко Андрій Вікторович, 
Солодова Людмила Борисівна, Кисилевська Альона Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Обгрунтування 
необхідності розширення переліку показників якості мінеральних 
природних вод"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56731  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Дмитро Вікторович, Резидент Наталія Володимирівна, 
Степанова Наталія Дмитрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розрахунок парорідинного пластинчастого 
теплообмінника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Особливістю програми є те, що враховується можливість виконання 
симетричної і несиметричної компоновки теплообмінника до трьох 
пакетів з боку пари та з боку рідини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56732  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сак Тамара Василівна, Прохоренко Леся 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)  Посібник "Математика. 1 клас" навчальний посібник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою 
психічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник для 1 класу для спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. У ньому вміщено 
вправи на додавання та віднімання в межах десяти і двадцяти, 
порівняння чисел, додавання чисел частинами, величини, додавання 
числами частинами та ін. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56733  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сак Тамара Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Природознавство. Підготовчий клас" підручник для 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із 
затримкою психічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник для підготовчого класу для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. У 
підручнику вміщені матеріали, що допомагають учням більше 
дізнатися про навколишній світ, про природу в різні пори року, про 
рослини та тварини, вчить, як стати здоровим та чемним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56734  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сак Тамара Василівна, Прохоренко Леся Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Математика. Підготовчий клас" навчальний посібник для 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із 
затримкою психічного розитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник для підготовчого класу для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів із затримкою психічного розвитку. У ньому вміщено 
розвивальні вправи та вправи на розвиток творчого мислення та ін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56735  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сак Тамара Василівна, Прохоренко Леся Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Математика. Підготовчий клас" підручник для 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із 
затримкою психічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник для підготовчого класу для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів із затримкою психічного розвитку. У ньому 
викладено матеріал до числової математики, числа 1-10 та додавання і 
віднімання в межах 10.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56736  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сак Тамара Василівна, Прохоренко Леся Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Математика. 1 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою 
психічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для 1 класу для спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. У ньому вміщено 
теорію та вправи з додаванням і відніманням в межах 10, таблиці 
додавання і віднімання одноцифрових чисел, ознайомлення з другим 
десятком чисел (11-20).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56737  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомічова Людмила Іванівна, Котова Валентина Леонідівна  
 

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)  "Вимова. 1 клас" підручник для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 1 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих 
дітей та дітей зі зниженим слухом. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56738  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомічова Людмила Іванівна, Котова Валентина Леонідівна  
 

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)  "Вимова. 2 клас" підручник для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 2 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих 
дітей та дітей зі зниженим слухом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56739  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомічова Людмила Іванівна, Котова Валентина Леонідівна  
 

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)  "Вимова. Підготовчий клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі 
зниженим слухом   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56740  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомічова Людмила Іванівна, Котова Валентина Леонідівна, Комісаров 
Олег Вадимович  

 

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)  "Розвиток слухового сприймання. 2 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі 
зниженим слухом   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56741  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомічова Людмила Іванівна, Котова Валентина Леонідівна, Комісаров 
Олег Вадимович  

 

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)  "Розвиток слухового сприймання. 1 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі 
зниженим слухом   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56742  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомічова Людмила Іванівна, Котова Валентина Леонідівна, Комісаров 
Олег Вадимович  

 

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)  "Розвиток слухового сприймання. Підготовчий клас" підручник для 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та 
дітей зі зниженим слухом   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56743  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиротюк Михайло Валентинович   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод комплексной оценки данных 
электромиограммы патофункционального состояния периферического 
мотонейрона при детском церебральном параличе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний метод дозволяє призначити адекватну реабілітацію статичних 
форм ДЦП з урахуванням різних видів  патофункціонального стану 
периферичного мотонейрона.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56744  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садовий Сергій Валерійович, Садовий Валерій Іванович, Доля 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)  Науковий твір "Метод изучения уровней С-реактивного белка до и 
после коронарографии у пациентов с ишемической болезнью сердца"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей метод заснований на проведенні оцінки зміни рівнів С-реактив-
ного білка у пацієнтів зі стабільною стенокардією напруження і постін-
фарктним кардіосклерозом. Використання даного методу дозволяє 
ефективно прогнозувати стан хворих з ішемічною хворобою серця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56745  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завалій Маріанна Анатоліївна, Орел Олексій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод лечения гнойных синуситов путем ускорения 
репаративных процессов в мерцательном эпителии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання даного методу лікування дозволяє повністю 
відновлювати структуру, що відповідає за енергетичне забезпечення 
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клітини, синтез білка, транспортно-захисну функцію, а миготливий 
епітелій також відновлює свою функціональну ефективність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56746  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завалій Маріанна Анатоліївна, Крилова 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 "Метод диагностики и лечения сочетанной 
аллергической патологии верхних и нижних дыхательных путей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний метод заснований на можливості застосування розробленого 
діагностичного алгоритму для визначення характеру перебігу  
патологічного процесу, а також на індивідуальному підборові та 
проведенні адекватного комплексу лікування  як базового, так і 
підтримуючого. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56747  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завалій Маріанна Анатоліївна, Славін Даніл В'ячеславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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 диагностики и лечения больных хроническим 
тонзиллитом, ассоциированным с инфекцией, вызваной вирусом 
Эпштейна-Барр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний метод заснований на використанні діагностичного алгоритму з 
урахуванням асоціації даної інфекції, визначенні характеру перебігу 
патологічного процесу, а також підборі та проведенні адекватного 
комплексу терапії як базового, так і реабілітаційного.  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56748  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курасов Владисла Вікторич  
 

Повне ім’я або 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 болен тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56749  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агієнко Ірина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Ретроспективний аналіз інноваційного потенціалу 
Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналізуються історичні етапи формування інноваційного потенціалу 
Дніпропетровського національного університету залізничного транс-
порту імені академіка В. Лазаряна як одного з лідерів транспортної 
науки та інженерної освіти на території СНД і Східної Європи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56750  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ейдельштейн Леонід Якович  
 

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 "Комплекс засобів програмно-технічних "ОЗОН-
ВО" Технічні умови ТУ У 26.2-32723765-002:2012"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Технічні умови поширюються на програмно-технічні засоби для 
використання в регіональних, центральних та інших системах 
раннього виявлення надзвичайних ситуацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56751  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сологуб Станіслав Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЕСС ГРУП" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Проект "Комплексної системи освітлення та позначення 
дорожніми знаками і розміткою нерегульованих пішохідних переходів з 
використанням енергозберігаючих технологій (світлодіодного 
освітлення і сонячних батарей, як джерела живлення)" ("Креслення 
"Проекту "КСОНПП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект "КСОНПП" розроблений з метою виробничого провадження та 
подальшого введення в експлуатацію новітніх енергозберігаючих 
технологій, призначених для освітлювання та позначення нерегульова-
них пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах 
загального користування, вулицях та дорогах населених пунктів тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56752  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Песня о князе Святославе" ("Песня о князе 
Святославе")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56753  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Обувь Нарасхват"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі зображено багато взуття та дитина, на яку також можна 
вибрати пару чоботів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56754  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Бухаріна Людмила Михайлівна  
 

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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма спеціального курсу (навчальної 
дисципліни) "Фасиліті менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою курсу є оволодіння теоретичними знаннями з питань 
функціонування системи управління інфраструктурою організації та 
набуття практичних вмінь і навичок прийняття економічно-
обгрунтованих рішень у сфері фасиліті менеджменту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56755  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюк Олександр Анатолійович (Алессандро Реми)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір "Дикие лебеди" за мотивами одноіменного 
твору Г.Х. Андерсена"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Це не просто казка! Це насіння Любові і Добра, посіяне в душі дитини - 
основи, без якої неможливо уявити собі щасливого і радісного життя! 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56756  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколайчук Андрій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис та сценарій фільму "На рассвете" ("Світанок")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Землю очікує знищення з космосу...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56757  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Євгенія Семенівна, Несен Галина Михайлівна  
 

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 "Літературне читання. 3 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56758  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцько Катерина Василівна  
 

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 "Українська мова. 1 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56759  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцько Катерина Василівна  
 

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 "Українська мова. 1 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56760  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцько Катерина Василівна  
 

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 "Українська мова. 2 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56761  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Віра Володимирівна, Литвинова Наталія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Літературне читання. 2 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56762  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вавіна Людмила Сергіївна, Васютинська Інна Констянтинівна  
 

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 "Литературное чтение. 1 класс" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою 
психічного розвитку   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56763  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоренко Леся Іванівна, Фесенко Віра Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Математика. 2 клас" для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56764  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Літературне читання. 7 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56765  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борщевська Людмила Вячеславівна  
 

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 "Літературне читання. 2 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56766  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгопола Катерина Станіславівна, Набоченко Ольга Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис видання "Рельєфне малювання. 1 клас" (6 частин) 
навчальний посібник для спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для сліпих дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56767  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батулін Вячеслав Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

193 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Игрушка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56768  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батулін Вячеслав 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 "Селяви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56769  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусіч Андрій Васильович, Єрохова Вероніка Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Знов щаслива я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56770  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56771  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мелодрама"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56772  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Эго-эгоист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56773  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сологуб Станіслав Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЕСС ГРУП" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Проект "Автономної системи освітлення нерегульованих 
залізничних переїздів з використанням енергозберігаючих технологій 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

195 

(світлодіодного освітлення і сонячних батарей, як джерела живлення)" 
("Креслення "Проекту "АСОНЗП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект "АСОНЗП" розроблений з метою провадження та подальшого 
введення в експлуатацію новітніх енергозберігаючих технологій, 
призначених для освітлення нерегульованих залізничних переїздів з 
можливістю використання системи як резервного автономного 
джерела живлення для допоміжного обладнання, зокрема систем 
відеонагляду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56774  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, літературний 
письмовий твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "РАСКРАСКИ для модников и модниц"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56775  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір “Методичні рекомендації для організації занять у 
вищих навчальних закладах МНС України «Медіа-культура та масово-
роз’яснювальна робота»   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації для організації занять із 
дисципліни "Медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота" у 
вищих навчальних закладах МНС України: Методичні рекомендації 
для викладачів, курсантів та студентів ВНЗ МНС України. - Черкаси: 
2011. - 76с. 

 

Анотація   

Методичні рекомендації надають практичну методичну допомогу 
викладачам, курсантам та студентам ВНЗ МНС України, які здобува-
ють освіту за спеціальністю «пожежна безпека», в організації навчально-
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пізнавальної діяльності під час практичних і семінарських занять з 
дисципліни «Медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота».   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56776  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, 
Орлова Ольга Василівна, Конєва Тетяна Михайлівна, Кушнір Ірина 
Богданівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книжка для вчителя "Уроки зі світової літератури в 6 класі (Серія 
"Бібліотека словесника")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник укладено відповідно до Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти (2011) та нової програми зі світової 
літератури (2012).   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56777  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Бекерська Роксоляна Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Світова література. Робочий зошит: 6 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зошит укладено відповідно до нової програми зі світової літератури для 
5-9 класів (2012).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56778  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Конєва Тетяна Михайлівна, Орлова 
Ольга Василівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Світова література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти (2011) та нової програми зі світової 
літератури (2012).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56779  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Діана Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Прапори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Все життя ти чогось прагнеш і потрохи йдеш до своїх цілей. Ну а потім 
тебе штовхають в спину з автоматами брати твої єдині. Вони кажуть, 
що ти ніхто, і ні на що ти не здатен.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56780  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахацька Аліна Борисівна (Долина Аліна)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "Бессмертная партия" з додатками до нього 
(синопсис, сценарная заявка, аннотация, шахматные иллюстрации, 
тритмент)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм присвячується найвідомішій шаховій партії всіх часів і народів, 
партії, зіграній в Лондоні в 1851-му році між Андерсеном і Кізеріцким, 
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в якій Андерсену при втраті майже всіх важких фігур вдається 
поставити фурорний мат чорному королю. За красу, напругу і 
непередбачуваність дана партія отримала назву "безсмертна".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56781  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахацька Аліна Борисівна (Долина Аліна)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка додатків до сценарію фільму "The Immortal Game" - resume, 
synopsis, screenplay outline"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм присвячується найвідомішій шаховій партії всіх часів і народів, 
партії, зіграній в Лондоні в 1851-му році між Андерсеном і Кізеріцким, 
в якій Андерсену при втраті майже всіх важких фігур вдається 
поставити фурорний мат чорному королю. За красу, напругу і 
непередбачуваність дана партія отримала назву "безсмертна".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56782  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів художнього дизайну "iFinEDI"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56783  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-навчального характеру "Медіа-культура та масово-
роз'яснювальна робота: навчальний посібник для курсантів та 
студентів за спеціальністю "пожежна безпека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота: 
навчальний посібник для курсантів та студентів за спеціальністю 
"пожежна безпека"/І.Ю.Гурієнко. - Черкаси: АПБ ім. Героїв 
Чорнобиля, 2013. - 72с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник надає практичну допомогу курсантам та 
студентам ВНЗ, які здобувають освіту за спеціальністю "пожежна 
безпека", "цивільний захист", в організації навчально-пізнавальної 
діяльності під час практичних і семінарських занять з дисципліни 
"Медіа-культура та масово-роз'яснювальна робота". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56784  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуріненко Інна 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)  Твір навчально-методичного характеру "Медіа-культура та масово-
роз'яснювальна робота: програма факультативної дисципліни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота: 
Програма факультативної дисципліни. - Академія пожежної безпеки ім. 
Героїв Чорнобиля, 2011. - 20с. 

 

Анотація   

Програма факультативної дисципліни "Медіа-культура та масово-
роз'яснювальна робота" належать до медіа-освітнього циклу та є 
самостійним курсом, розроблена за вимогами кредитно-модульної 
системи для напрямку підготовки 6.170203 "Пожежна безпека". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56785  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "ОБОРОТКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма "ОБОРОТКА" - оборотно-сальдова відомість містить для 
кожного рахунка інформацію про залишки на початок і кінець періоду 
та обіги за дебетом і кредитом у продовж цього періоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56786  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камінський 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 "ГОЛОВНА КНИГА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Систематизована форма бухгалтерського обліку, у якій представлені 
підсумкові дані за конкретними бугхалтерськими рахунками і звітами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56787  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камінський 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 "ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення оперативного складеного обліку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56788  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камінський Ігор Олегович  
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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 "Банк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку в програмі "Банк" 
ведеться на рахунку 31 "Рахунки в банках", який призначений для 
обліку наявності і руху коштів, що знаходяться на рахунках у банку і 
можуть бути використані для поточних операцій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56789  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Еванесян Саркіс Артурович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Один раз ощутив"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кожен з нас вже втомився від історії кохання, і ми вже шукаємо іншого, 
але це дуже велика помилка. Ми не повинні шукати іншого, ми повин-
ні знайти істинну історію кохання, від якої неможливо втомитися. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56790  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, 
Орлова Ольга Василівна, Конєва Ольга Михайлівна, Кушнір Ірина 
Богданівна  

 

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)  Посібник "Книжка для вчителя: Уроки зі світової літератури в 6 класі 
(Серія "Бібліотека словесника")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Посібник укладено відповідно до Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти (2011) та нової програми зі світової 
літератури (2012). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56791  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасівська Оксана Олексіївна, Пантелеймонов Олександр 
Євгенович, Чепак Дарія Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до політичного реаліті-шоу "Нові люди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56792  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Любов Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Авторська збірка пісень "Прикосновение Твоё..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56793  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілявський Роман 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 "Будь со мной"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

203 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56794  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Чёрным по белому"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "За сладкую жизнь", "Остались одни", "В 
костюмах черных", "Ещё б минуту", "Всё просто", "От нуля", "Двое 
спорят...", "Дорога".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56795  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних 
технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Технічний пристрій "Шлюз мережний 
"Бар'єр-100"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56796  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних 
технологій" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Технічний пристрій "Ключ електронний 
"Кристал-1Д"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56797  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, фотографічний 
твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічно-текстових зображень та фотографій "Дизайн для веб-
сайту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56798  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донченко Павло Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TelefUM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдяки програмі користувач отримує можливість бачити картку 
клієнта при вхідному дзвінку та виконувати вихідні дзвінки 
безпосередньо з картки клієнта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56799  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Знак "Маємо за честь виробляти 
"Українське"!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення знаку створене для використання у 
маркетингових проектах з просуванням продукції та послуг 
українських виробників. У створенні твору використані національні 
українські кольори.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56800  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красільнікова Марина Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект ілюстрацій до казки у віршах "Принц и Хочуха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створені автором образи героїв казки "Принц и Хочуха" у вигляді 
об'ємних ляльок можуть продовжити своє життя на сцені театру 
ляльок, у мультфільмах, а також радувати дітей своєю добротою та 
позитивом на обкладинках цукерок, на шкільному приладді, на 
шпалерах у дитячій кімнаті тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56801  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вершняк Дар'я 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)  Збірка літературних творів "Печальные нотки счастья". Сборник 
лирических зарисовок"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірці ліричних зарисовок в короткій формі описуються душевні 
переживання актора, зустрічі та розлуки - найсвітліші та найкращі 
моменти нашого життя. Збірка написан протягом кількох років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56802  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія малюнків "Подарунки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

25 листопада 2010 року розміщені в мережі Internet та використані на 
готовій продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56803  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селіванов Сергій Олексійович, Бучнєв Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА "250 ДНЕЙ +" по 
сохранению и созданию рабочих мест в малом и среднем бизнесе Ук-
раины" (ПРОЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА "250 ДНЕЙ +")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей проект призначений для стимулювання малого та середнього 
бізнесу до прискореного виходу зі своєю продукцією на ринок країн ЄС.  
Цей проект повинен бути реалізований за сприяння та безпосередньої 
участі торгово-промислових палат обласних центрів, обласних та 
міських рад України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56804  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караєва Соломія Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка для дітей дошкільного віку  "Пригоди в затоці Риб'яче око"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події у казці показують людям найкращі риси характеру, вчать їх бути 
щирими, добрими та дружелюбними.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56805  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесникова Ніна Федорівна, Козлова Олена Іванівна, Литвинова 
Оксана Аркадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комп'ютерний програмний комплекс 
розрахунків аварійних режимів, уставок релейного захисту та в мік-
ропроцесорних пристроях 7SА5** (7SА6** ) фірми "Siemens" в склад-
них електричних мережах до 3000 вузлів (IEDKK-SW)" ("IEDKK-SW")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє розраховувати аварійні режими: короткі 
замикання на шинах ПЛ, АТ і вздовж ПЛ, і в кінцях зон дії суміжних 
захистів, складні несиметрії, уставки типових захистів і МП пристроїв 
7SА5** (7SА6** ).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56806  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесникова Ніна Федорівна, Козлова Олена Іванівна, Литвинова 
Оксана Аркадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комп'ютерний програмний комплекс 
розрахунків аварійних режимів, уставок релейного захисту та в 
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мікропроцесорних пристроях REL6** фірми ABB в складних 
електричних мережах до 3000 вузлів (IEDKK-RW)" ("IEDKK-RW")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє розраховувати аварійні режими: короткі замикан-
ня на шинах ПЛ, АТ і вздовж ПЛ, і в кінцях зон дії суміжних захистів, 
складні несиметрії, уставки типових захистів і МП пристроїв REL6**.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56807  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олександр Євгенійович, Нечипорук Олена Петрівна, 
Тисько Наталія Віталіївна  

 

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 псевдовипадкових 
послідовностей із заданими законами розподілу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма моделює закон щільності розподілу, трикутний  та 
нормальний розподіли. Послідовність формується в залежності від 
введеного вагового коефіцієнта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56808  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфьоров Олександр Володимирович, 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 "Прошивка ШІМ-контролеру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує керування каналами ШІМ-контролера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56809  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаркуша Марія Іванівна, Луппо Олександр Євгенійович  
 

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 "Efficiency of MTC"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підрахунку ефективності впровадження 
концепції цільових траєкторій  при виконанні військових операцій з 
перехвату літака та площі і об'єму повітряного простору, що може бути 
вивільнено шляхом використання цільових траєкторій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56810  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конін Валерій Вікторович, Солонар Інна Ігорівна  
 

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 виявлення сигналу GPS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наводиться програмний код в середовиші Matlab, призначений для 
рішення задач виявлення супутників GPS.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56811  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сандига Іванна Олександрівна, Луппо Олександр Євгенійович  
 

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 "СDAParameters"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку необхідних параметрів при 
розробці траєкторій безступеневого зниження та може бути 
використана на практиці для різних аеропортів України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56812  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубай Юлія Валеріївна, 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 "Вибір товару для книжкового інтернет-
магазину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма вибору товару за категоріями, призначена для швидкого 
переходу між товарами по відповідних категоріях, що забезпечує більш 
зручний спосіб пошуку та вибору за власним поданням.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56813  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олександр Євгенійович, Нечипорук Олена Петрівна, 
Лейких Владислав Ігорович, Блок Юрій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Перевірка гіпотези розподілу Пірсона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для перевірки гіпотези трьома способами: за 
допомогою першого тесту частот, другого тесту пар та тесту частот.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56814  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олександр Євгенійович, Нечипорук Олена Петрівна, 
Блок Юрій Олександрович, Лейких Владислав Ігорович  

 

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 "Визначення послідовності подій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма визначає послідовність настання подій на основі даних про 
вірогідності їх настання та вірогідності послідовності настання подій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56815  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луппо Олександр Євгенійович, Турло Ганна Сергіївна, Шмельова 
Тетяна Федорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "VNAV route constructor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання процедури кінцевого етапу 
заходження на посадку зональної навігації з вертикальним наведенням, 
в залежності від спеціальних характеристик аеропорту, вказаних в АІР. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56816  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроумов Іван Вікторович, Миронюк Олена Олександрівна, Ничак 
Михайло 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 "Оцінювання характеристик магнітного поля 
Землі" ("LocalMag")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконує оцінювання основних характеристик магнітного поля Землі 
для певної ділянки простору за результатами вимірювань групи датчиків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56817  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Ольга Віталіївна  
 

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 "Блок відправки інформації про задані 
положення органів управління літальним апаратом на СОМ-порт"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний блок дозволяє посилати дані необхідні положення 
літального апарата на СОМ-порт під час моделювання польоту через 
певні проміжки часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56818  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Наталія Федорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Організація доступу до бази даних за 
допомогою середовища Visual Studio"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною метою програми є організація ефективного доступу до даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56819  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмельова Тетяна Федорівна, Знаковська Євгенія Анатоліївна, Івлєва 
Ганна Миколаївна  

 

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 "Прийняття рішень в умовах невизначеності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма розроблена для оцінювання прийняття рішень оператором 
АНС у разі посадки повітряного корабля та знаходження оптимального 
аеродрому посадки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56820  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конін Валерій Вікторович, Бобровнік Наталія Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Орбітальний рух навігаційних супутників 
GPS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проводиться комплекс програм для моделювання орбітального руху 
навігаційних супутників GPS. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56821  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

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 "Common Swift"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою програмного забезпечення, користувач має можливість 
взаємодіяти з електронною поштою, а саме здійснювати відправку, 
отримання повідомлень електронної пошти, пересилати повідомлення, 
відправляти їх до спаму, видаляти повідомлення та створення чернеток.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56822  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецький Анатолій Якович, Навроцький Денис Олександрович, 
Семенюк Олександр Іванович  
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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 "Couple Com Terminal"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є самостійним програмним забезпеченням, для функціонування 
якого необхідна наявність програмної платформи Net Framework 4.0.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56823  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Виманы по имени ртут"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробки будуть використовуватися не тільки на приладах та апаратах 
для дослідження космосу, матерії - простору - часу, при освоєнні 
інопланетних багатств, але й в будь-яких механізованих технологічних 
процесах і будь-де.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56824  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мажаєв Олександр Ернестович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Пошукова система в архіві астрономічних 
спостережень на сайті УкрВО та її інтеграція до складу програми 
"Аладін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56825  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхєєв Іван Андрійович, Плугін Андрій Аркадійович, Сізова Наталія 
Дмитріївна, Калінін Олег Анатолійович, Плугін Антон Андрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПСБ УкрДАЗТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє проектувати склади важких цементних бетонів із 
заданими властивостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56826  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

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 "Ніжність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56827  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

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 "Вершина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56828  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

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 "Назавжди, ... з любов'ю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56829  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

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 "Таємне пізнання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56830  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2014  
 

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 "Гладь спокуси"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56831  
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Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладченко Ірина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи здоров'я. Підготовчий клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56832  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трикоз Сніжана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Природознавство. 1 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56833  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трикоз Сніжана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Природознавство. Підготовчий клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56834  
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Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телятицький Валентин Георгійович, Довгошлюбний Дмитро 
Олександрович, Антонс Хірковскіс  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  LONDORA COMMERCIAL LP 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система Інтелект" ("ІНТЕЛЕКТ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для реалізації системи на основі 
роботи в режимі on-line, яка дозволяє вирішити задачі по реалізації та 
проведення інтелектуальних розіграшів в режимі "РЕАЛЬНОГО 
ЧАСУ" і містить: систему білінгу інтелектуальних ігор, систему 
візуалізації інтелектуальних ігор.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56835  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телятицький Валентин Георгійович, Довгошлюбний Дмитро 
Олександрович, Антонс Хірковскіс  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  LONDORA COMMERCIAL LP 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЛОТЕРЕЙНА СИСТЕМА ТРІУМФ" (ЛС 
"ТРІУМФ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для реалізації системи на основі роботи в 
режимі on-line, яка дозволяє вирішити задачі по реалізації та обліку 
лотерейних розіграшів в режимі "реального часу" і містить: систему 
генерації лотерейних квитків, систему білінгу лотерейних квитків, 
систему візуалізації лотерейних квитків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56836  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярмоленко Андрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес Солюшнс Груп" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ком'ютерна програма "Система электронных закупок "Buyer-UA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма являє собою інструмент для автоматизації та проведен-
ня електронних тендерних процедур і закупівель. Система налашто-
вується і адаптується під потреби клієнта, структура бази даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56837  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук'яненко Сергій Миколайович, Кондратьєва Оксана 
Володимирівна, Лой Оксана Анатоліївна, Кушнір Юрій 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "БУХГАЛТЕР & ЗАКОН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма - це професійне, аналітичне видання для практичних 
бухгалтерів і аудиторів, яке присвячене питанням оподаткування та 
бухгалтерського обліку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56838  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук'яненко Сергій Миколайович, Кондратьєва Оксана 
Володимирівна, Лой Оксана Анатоліївна, Кушнір Юрій 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЮРИСТ & ЗАКОН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дана програма - це професійне, аналітичне видання для практикуючих 
бухгалтерів і аудиторів, яке присвячене питанням оподаткування та 
бухгалтерського обліку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56839  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук'яненко Сергій Миколайович, Маляренко Оксана 
Василівна, Червоненко Ірина Борисівна, Петрушкевич Ірина 
Віталіївна, Соловей Юрій Юрійович, Яцина Богдан Олександрович, 
Грибенко Олександр Євгенович, Полонський Владислав 
Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдина інформаційна платформа ЛІГА: 
ЗАКОН для всіх"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма це платформа для бізнесу, що виконує два основних 
завдання: експрес-інформування про головні правові події дня з 
оцінкою наслідків для керівників, бухгалтера, юриста і всієї компанії; 
єдине вікно входу в комерційні продукти компанії ЛІГА: ЗАКОН. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56840  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славна Оксана 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)  Музика до пісні "Ой, жалю мій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56841  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведь Марія Олександрівна (J’MMA)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Привычка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56842  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кас'ян Дмитро Тимофійович  
 

Повне ім’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 практичного характеру "Положення про Міжнародний фестиваль 
дитячих та молодіжних циркових колективів, шкіл та виконавців 
"Циркове майбутнє"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56843  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Євген Андрійович, Компанєєте Михайло 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 "Viz-Me. com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56844  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
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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 "КАРТИНИ (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картин реальних 
і церковних. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56845  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

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 "ЦЕРКОВНІ КАРТИНИ (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картин з 
церковною тематикою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56846  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

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 МАЛЮНКИ (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером різнобарвних 
малюнків. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56847  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

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 "НАТХНЕННЯ (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером малюнків, 
натхнених природою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56848  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

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 "ДИТЯЧІ КАРТИНИ (формат А4)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картинок для дітей. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56849  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2014  
 

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 ДИТЯЧІ ОБЕРЕГИ (формат А5)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером оберегів для дітей. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56850  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

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 "СЛОВ'ЯНСЬКІ ОБЕРЕГИ (формат А4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером слов'янських 
оберегів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56851  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

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 "СВЯТІ ЛИКИ (формат А4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером святих ликів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56852  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 "ОРНАМЕНТИ (формат А4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером різноманітних 
орнаментів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56853  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

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 "Бог, вера, религия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В світлі закону протилежностей та закону добра і зла виявлено, що 
свідомість є добро, реальна, природна, об'єктивна та протилежна богу, 
вірі, релігії, тому релігія не є формою суспільної свідомості, а є формою 
прояву тупості, невігластва, брехні, несвідомості та іншого зла 
антисуспільного наброду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56854  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качечка Сергій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Перочинные люди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з 12 оповідань російською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56855  
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Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег 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 "Капля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56856  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипоренко Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Метод Freemindspeaking и некоторые 
грамматические моменты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис методики розвитку навичок розмовної англійської 
мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56857  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кауркіна Олена Петрівна (Огневик)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
навчального характеру, музичний твір з текстом, музичний твір без 
тексту, похідний твір, складений твір, ілюстрація, фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбово-методичний посібник "Авторская школа игры на фортепиано 
"Я буду пианистом - IV"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56858  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова Олена Тимофіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма до виконання тестових завдань студентами 
спеціальних медичних груп та звільненими за станом здоров'я від 
практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання" ("Програма для 
тестування знань (Test-I)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма включає 260 тестових завдань закритої форми 
за 13-ма темами для поточного та підсумкового (семестрового) 
контролю знань у студентів спеціальних медичних груп та звільнених 
за станом здоров'я від практичних знань з дисципліни "Фізичне 
виховання". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56859  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимизация заказа в ресторане версии 1.1 
(ОЗР 1.1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56860  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

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, похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимизация удаленного заказа в ресторане 
версии 1.0 (ОУЗР 1.0)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для знаходження оптимальної стратегії 
вкладення заданої суми грошових коштів віддаленим клієнтом 
ресторану або іншого підприємств громадського харчування в 
придбання ним страв та напоїв з їх наявної сукупності (меню), коли 
досягається максимальна величина сумарної споживчої цінності 
придбаних зразків СН при можливому обмеженні клієнта на 
калорійність його замовлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56861  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саріогло Володимир Георгійович, Черніченко Віктор Васильович, 
Огай Марина Юріївна , Терещенко Ганна Ігорівна, Лиса Ольга 
Василівна, Ващаєва Наталія Анатоліївна, Романчук Наталія 
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 
"Мікромоделювання соціально-демографічних процесів в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56862  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черенько Людмила Миколаївна, Полякова Світлана Володимирівна, 
Шишкін Владислав Сергійович, Ревнівцева Ольга Василівна, Крикун 
Ольга Ігорівна, Заяць В'ячеслав Сергійович, Когатько Юрій 
Леонідович, Васильєв Олександр Анатолійович , Реут Анна Георгіївна, 
Новосільська Тетяна Володимирівна, Демчук Марина Василівна  

 

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 
"Трансформація рівня життя населення в умовах системної кризи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56863  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Леся 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 "Янголи не сплять"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56864  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Олена Володимирівна, Курило Ірина Олексіївна, Позняк 
Олексій Володимирович, Цимбал Олександр Іванович, Стешенко 
Валентина Сергіївна, Онікієнко Володимир Васильович, Рингач 
Наталія Олександрівна, Левчук Наталія Михайлівна , Палій Олена 
Михайлівна , Аксьонова Світлана Юріївна, Драгунова Тетяна 
Анатоліївна, Слюсар Людмила Іванівна, Шевчук Павло Євгенович, 
Хмелевська Оксана Михайлівна, Герасименко Ганна Володимирівна, 
Калашнікова Тетяна Миколаївна , Крімер Борис Олександрович, 
Майданік Ірина Петрівна, Нечипоренко Світлана Володимирівна, 
Рудницький Омелян Павлович, Горемикіна Юлія Володимирівна, 
Григор'єва Людмила Олександрівна, Дідківська Олена Дмитрівна, 
Ковальська Ганна Сергіївна, Терець Валентина Миколаївна, Шишкіна 
Людмила Янівна, Шморгун Оксана Ярославівна, Клименко Юлія 
Михайлівна, Бялковська Віолета Георгіївна, Вихор Вікторія Василівна, 
Кулик Наталія Володимирівна, Савчук Алла Борисівна, Герасименко 
Ірина Володимирівна, Черепанський Михайло Федорович, Гаращенко 
Тетяна Миколаївна, Откидач Максим Володимирович, Скибчук 
Анастасія Андріївна, Гриняк Костянтин Володимирович  

 

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 
"Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення 
населення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56865  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярославський Володимир Леонідович, Балан Тарас Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "812 ink"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56866  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень логотипу "RA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56867  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазуренко Андрій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Патріотична"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56868  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баталін Євген Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Боль и надежда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твори: "Катастрофа, "Все в огне", "Бейся", "Боль и надежда", 
"Воспоминания", "Все напрасно", "Лишь ты", "Моя печаль", "Мы-
волки", "Я не знаю" та інші.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56869  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство  "Український науково-дослідний інститут 
радіо і телебачення" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Стохастичний метод оцінки завад" 
(StochasticEMC)" ("StochasticEMC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє вирішувати безлічі завдань, пов'язаних 
визначенням перешкод, створюваних абонентськими станціями 
мобільної мережі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56870  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабачна Алла Василівна, Парфьонова Ірина Іванівна, Шелкова Елона 
Володимирівна, Кабачний Олександр Геннадійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика навчання членів фармакотерапевтичних 
комісій закладів охорони здоров'я принципам проведення АВС/VEN 
аналізу раціональності використання на лікарське забезпечення 
бюджетних коштів за допомогою програми Microsoft Office Excel"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика надає членам ФТК алгоритм проведення АВС/VEN 
аналізу за допомогою програми Microsoft Office Excel, дає змогу 
оволодіти їм практичними навичками роботи з нею за принципом 
"step-by-step", доступна і не потребує спеціальної підготовки 
користувачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56871  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебідь 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)  Науковий твір "Опросник приверженности к лечению больных 
туберкулезом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56872  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цодіков Владислав Валентинович, Тамм Тамара 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)  Науковий твір "Дифференциальная диагностика кровотечений из 
нижних отделов желудочно-кишечного тракта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56873  
 

Дата реєстрації авторського права  13.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нефьодов Леонід Іванович, Філь Наталія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Метод оценки опасности оползней на 
магистральных автодорогах в условиях нечеткой информации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод дозволяє підвищити рівень автоматизації прийняття рішень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56874  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Пригоризонтна обсерваторія Безводовка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Безводовка - це пригоризонтна обсерваторія, древній архітектурний 
пам'ятник земляного зодчества, науковий та духовний центр часів 
бронзового віку площею близько двадцяти квадратних кілометрів для 
визначення астрономічно важливих дат сонцестояння та рівнодення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56875  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єва Олександра Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного шоу "Ты - это я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56876  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Владислав Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний художній твір "Буровы, или эгоизм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Егоїстичність головних героїв роману стає причиною великих бід.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56877  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вольдемар Станиславський (псевдонім), ILLIKO (псевдонім), 
Самойленко Дмитро В'ячеславович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Run Away"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56878  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нерубенко Володимир Олегович, Білий Андрій Романович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Analyzer Manager"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена для забезпечення інтеграції 
лабораторного аналітичного обладнання з інформаційними системами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56879  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшук Констянтин 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 "Інформаційно-аналітична система обліку 
матеріальних цінностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма - це програма, створена для проведення інвентаризації 
активів підприємства, установи, організації. Ведення обліку активів 
відбувається в єдиній уніфікованій базі, що дозволяє уникнути 
невідповідностей чи конфліктів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56880  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцкало Іван В’ячеславович (Иван Славин)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, Збірник творів, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сборник стихов Ивана Коцкало 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складений з шестидесяти двох творів віршованих творів різних 
форм і жанрів, у яких автор спробував передати своє світовідчуття і 
свій погляд на прості , але важливі для кожної людини речі: любов, 
дружбу, душевні переживання і багато іншого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56881  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стас Хлавнович (псевдонім), Лада Деніз (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музично-драматичний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Театралізована концертна постановка "Старый дворик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Театралізована концертна постановка у авторському виконанні, де у 
відповідних сценах діалоги персонажів звучать українською або росій-
ською мовами, зокрема з використанням елементів одеської говірки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56882  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стас Хлавнович (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій театралізованої концертної вистави-вар'єте "Привет Вам 
нами из Одессы" з ескізами костюмів і декорацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій вистави-вар'єте включає список дійових осіб, опис сцен, 
тексти монологів та діалогів персонажів, з елементами одеської 
говірки. У сюжетну схему вистави включені також танцювальні і 
пісенні сцени. До сценарію додається 19 кольорових ескізів, 
театральних декорацій та костюмів учасників вистави. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56883  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Світ Спунів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка малюнків - це графічне рішення літературного твору "Світ 
спунів". Вона нараховує 32 малюнки форматом 20*20  та близько 30 
зовсім маленьких об'єкта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56884  
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Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Ігор Іванович  
 

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)  Опис комп'ютерної програми "Дизайн-документ компьютерной 
онлайн игры "Bootleggers"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відмітна особливість гри в порівнянні із звичайними фермами: 
незаконність, битви кланів, доставка вантажу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56885  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Мацюк Антон Сергійович  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Вагоны-хопперы для перевозки зерна. Программа 
и методика технического диагностирования (обследование 
технического состояния)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма і методика розроблена та розповсюджується на 
магістральні вагони-хопери колії 1520 мм, які відпрацювали 
нормативний строк служби - 30 років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56886  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Рижов Сергій Володимирович  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Цистерна модели 15-854. Программа и методика 
технического диагностирования (обследование технического 
состояния)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма і методика призначена та розповсюджується на 
магістральні цистерни для перевезення цементу 15-854 колії 1520 мм, 
які відпрацювали нормативний строк служби - 24 роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56887  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Губерний Сергій Вікторович  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Крытые вагоны (тип 918) переоборудованные из 
рефрижераторних вагонов-термосов. Программа и методика 
технического диагностирования (обследование технического 
состояния)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма і методика розроблена та розповсюджується на 
магістральні криті вагони (тип 918), які перероблені з 
рефрижераторних вагонів-термосів колії 1520 мм і які відпрацювали 
нормативний строк служби - 25 років. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56888  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Мацюк Антон Сергійович  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Платформы. Программа и методика технического 
диагностирования (обследование технического состояния)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма і методика розроблена та розповсюджується на 
магістральні платформи колії 1520 мм, які відпрацювали нормативний 
строк служби - 32 роки та 30 років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56889  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Мацюк Антон Сергійович  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Полувагоны. Программа и методика технического 
диагностирования (обследование технического состояния)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма і методика розроблена та розповсюджується на 
магістральні напіввагони колії 1520 мм, які відпрацювали 
нормативний строк служби - 22 роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56890  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Мацюк Антон Сергійович  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Вагоны-хопперы для перевозки цемента. 
Программа и методика технического диагностирования (обследование 
технического состояния)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма і методика розроблена та розповсюджується на 
магістральні вагони-хопери колії 1520 мм, які відпрацювали 
нормативний строк служби - 26 років.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56891  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Мацюк Антон Сергійович  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "4-осные цистерны для бензина и светлых 
нефтепродуктов. Программа и методика технического 
диагностирования (обследование технического состояния)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма і методика розроблена та росповсюджується на 
магістральні 4-вісні цистерни для бензину та світлих нафтопродуктів 
колії 1520 мм, які відпрацювали нормативний строк служби - 24, 25, 28, 
30 та 32 роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56892  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Будній Володимир 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Хоппер-дозаторы. Программа и методика 
технического диагностирования (обследование технического 
состояния)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма і методика розроблена та росповсюджується на вагони 
хопер-дозатори колії 1520 мм, які відпрацювали строк служби - 25 років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56893  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобровський Володимир Ілліч, Козаченко Дмитро Миколайович, 
Малашкін Вячеслав Віталійович, Вернигора Роман Віталійович  
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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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованого проектування 
залізничних станцій" ("САПР ЗС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення параметрів плану залізничних 
станцій з метою підвищення якості проектів та швидкості їх розробки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56894  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Лісничий Олексій 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Крытые вагоны. Программа и методика 
технического диагностирования (обследование технического 
состояния)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма і методика розроблена та росповсюджується на вагони 
хопер-дозатори колії 1520 мм, які відпрацювали строк служби - 32 років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56895  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яришкіна Лариса Олександрівна, Бойченко Андрій Миколайович, 
Сорока Максим Леонідович  

 

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 "Нормативи 
водоспоживання та водовідведення для технологічних процесів з 
використанням води на підприємствах залізничного транспорту 
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України з урахуванням досягнень на рівні передових світових 
технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведені норми водоспоживання та водовідведення для 
технологічних процесів з використанням води на підприємствах 
залізничного транспорту України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56896  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробаха Анатолій 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 "Засіб програмний криптографічного захисту 
інформації "Крипто Підпис"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56897  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

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 "Город ночной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56898  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подвойський Євген Володимирович (Illijah Aiva Eugenes)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "ONE STORY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56899  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімов Сергій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картографічний твір "Комплекс карт (атлас) адміністративно-
територіального устрою Криму, який містить відповідні карти станом 
на 22.03.1918р., на травень 1921р., на квітень 1922 р., на листопад 1923 
р., на 1.10.1924 р., на 15.12.1930 р., на 25.11.1931 р., на 23.01.1935 р., на 
4.06.1937 р., на 30.06.1945 р."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Атлас містить карти адміністративно-територіального устрою Криму, 
який містить відповідні карти станом на 22.03.1918р., на травень 
1921р., на квітень 1922 р., на листопад 1923 р., на 1.10.1924 р., на 
15.12.1930 р., на 25.11.1931 р., на 23.01.1935 р., на 4.06.1937 р., на 
30.06.1945 р., які сткладені за авторською методикою реконструкції 
картографічних образів адміністративно-територіального устрою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56900  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перерва Олена Олександрівна (Elena Parker)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальні матеріали "Фінансова Англійська Мова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з фінансової англійської мови призначений для бухгалтерів, 
аудиторів, банківських службовців та спеціалістів фінансової сфери, 
студентів середніх та вищих навчальних закладів економічного та 
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фінансового спрямування, а також для всіх бажаючих вивчати 
англійську мову фінансової сфери.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56901  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демешонок Денис 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 "Дослідження сприйняття людиною засобів та 
елементів об'ємно-просторової композиції при проектуванні інтер'єру" 
("Архітек 1.1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для дослідження сприйняття людиною засобів та 
елементів об'ємно - просторової композиції в залежності від 
температури. Вона складається з шести блоків опитування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56902  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ГРАФФСКИЕ НАСЛЕДНИКИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розбагатіти і панувати. Але досягти цього якось так, щоб не продати 
душу Дияволу, або, в крайньому випадку, хоча б не до кінця продати - 
лише трохи з ним попрацювати, заробити - і все.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56903  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савостіна Юлія Юріївна  
 

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 "В поисках MADE IN UKRAINE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Журналіст Юлія Савостіна прожила рік, купуючи лише українські 
товари, про що розповідала в своєму блозі на Delo.ua. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56904  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хай Юлія Сергіївна, Хай Павло Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мимовільні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Барви спогадів", "Богиня ночі", "Все зникло", 
"Знаки літа", "Метаморфози", "Мимоволі", "Проблема", "Соціальні 
мережі", "Трилер", "У кризі ідентичності". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56905  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

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)  Пісня "Где ты?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56906  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Чорна скринька" для потенційно 
небезпечних та небезпечних підприємств з метою отримання 
оперативної аудіо та відеоінформації та її архівування для подальшого 
вивчення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для отримання та обробки повної, своєчасної та 
достовірності інформації в режимі реального часу, аудіо- та 
відеостенографування та протоколювання подій, що виникають на 
потенційно небезпечних або небезпечних об'єктах.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56907  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамедов Анар Рустамович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "AV Homewear &Lingerie 
AnVi" (Логотип "AV Homewear &Lingerie AnVi")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою графічне зображення логотипу "AV Yomewear 
&Lingerie AnVi" представлено синім та золотистим кольором. Він 
складається з 2 частин: графічної та словесної. Графічна частина 
представлена оригінальним зображенням круга, на фоні якого 
стилізовано наведено дві літери "AV" словесної частини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56908  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дурмасенко Олег Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва логотип "Гржибовський Style" ("GG-
STYLE")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення логотипу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56909  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Вікторія Леонідівна (Віка)  
 

Повне ім’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 "Із Донбасу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56910  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкрабак Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "У полі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Україна, 2014 рік, війна. Богдан Ярема втрачає саме головне у житті, 
сина, якого вбивають в зоні АТО. Повернути тіло загиблого солдата з 
території, яка знаходиться під контролем ворожих сил, неможливо. 
Богдан Ярема приймає рішення відправитись за тілом вбитого сина 
власноруч. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56911  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томащук Соломія Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Іди по воді" (за мотивами В. Підмогильного "В 
епідемічному бараці")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В центрі історії невелика лікарня на острові, де панує смертельна епі-
демія. Люди, що залишились в лікарні, розставляють для себе на подальше 
пріорітети: одні з них приймають смерть, інші, навпаки, ведуть 
боротьбу за своє життя, а ще одні йдуть на самопожертву ради когось.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56912  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів до пісень Левченка Владислава   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56913  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

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 "Спосіб привернення уваги та 
утримання глядачів, слухачів та користувачів до ефіру/контенту 
(розширений)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56914  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круковська Галина Антонівна, Менсфілд Ельвіра Леонасівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Концепция празднования "Праздник Числа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В житті кожної людини є числа, які дорогі і пам'ятні: дні народження 
дітей, дні доленосних зустрічей, дні успішного початку і завершення 
бізнес-проекту, дні весіль тощо. Пропонується, не виділяючи 
особливого числа, святкувати існування Чисел як таких, базуючись на 
ідеї неймовірної користі і краси чисел, що нами використовуються, як 
самих важливих елементів організації нашого життя на Землі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56915  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спис Олена Іванівна (Елена Савон)  
 

Повне ім’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 у новелах "Ведь где-то есть простая жизнь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56916  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Голограммная педагогика одарённых детей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор дає альтернативний проект навчання феноменально 
обдарованих дітей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56917  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Дмитро Станіславович  
 

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 "Для тих, хто рулить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Маленькі кумедні екранізовані історії з життя автолюбителів, 
інструкторів та учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56918  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломакін Микита Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Trust in love"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56919  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молявко Олександр Миколайович (WCCASL)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій міжнародного громадського заходу "Чемпионат мира по 
кино" ("WCCASL")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56920  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенихіна Тетяна Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "МЕТОДИЧНА 
РОЗРОБКА УРОКУ З ЛОГІКИ ДЛЯ 4 КЛАСУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56921  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенихіна Тетяна Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "МЕТОДИЧНА 
РОЗРОБКА УРОКУ З ЛОГІКИ ДЛЯ 4 КЛАСУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56922  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенихіна Тетяна Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "МЕТОДИЧНА 
РОЗРОБКА УРОКУ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 3 КЛАСУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56923  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенихіна Тетяна Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "МЕТОДИЧНА 
РОЗРОБКА УРОКУ З ЛОГІКИ ДЛЯ 3 КЛАСУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56924  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенихіна Тетяна Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "МЕТОДИЧНА 
РОЗРОБКА УРОКУ-СВЯТА ДЛЯ УЧНІВ 3-4-Х КЛАСІВ "МОВА 
НАША СОЛОВ'ЇНА" "Козацькому роду нема переводу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56925  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенихіна Тетяна Дмитрівна  
 

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 наукового характеру "МЕТОДИЧНА 
РОЗРОБКА  УРОКУ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 4 КЛАСУ ПОДОРОЖ 
"ПО ПЛАНЕТАМ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56926  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенихіна Тетяна Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "МЕТОДИЧНА 
РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ - СВЯТА ДЛЯ УЧНІВ 3-4-х 
КЛАСІВ "ХВАЛА РУКАМ, ЩО ПАХНУТЬ ХЛІБОМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56927  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенихіна Тетяна Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "МЕТОДИЧНА 
РОЗРОБКА. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА "ЩО? ДЕ? КОЛИ?" в 4-х 
класах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56928  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільчишин Микола Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Мовою душі своєї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56929  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільчишин Микола 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)  Книга "Крик душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56930  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сунцова Юлія Валеріївна  
 

Повне ім’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 "Полжизни даром"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Драматична історія Елізабет, на долю якої випали важкі 
випробування, та світ її переживань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56931  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Яков Бёме. О Трех Божественных Принципах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56932  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Герметический венок из роз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56933  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Р. Авраам Елеазар. Древнее Химичиское Делание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56934  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Г. Гессманн. Тайные символы алхимии, фармацевтики и 
астрологии средних веков"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56935  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Йоханн Исаак Голланд. Алхимические трактаты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56936  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Абрахам фон Франкенберг. Рафаель или Ангел-Целитель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56937  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Антон Йоханн Кирхвегер. Золотая цепь Гомера или Описание 
начала природы и природных вещей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56938  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Василий Валентин. Алхимические Трактаты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56939  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Ш. Михельшпахер. Кабала. Й. Фаульхабер, Й. Реммелин. 
Sphyngis Victor"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56940  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерцен-Глерон Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Тайные фигуры розенкрейцеров"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56941  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Тетяна Леонідівна, Молокович Сергій Олександрович, 
Навроцький Володимир Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями 
"Лєо Бернет" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій рекламного відеоролика "Мама та син" ("Мама та син")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій рекламного відеоролика про спілкування батьків та дітей за 
допомогою сучасних технологій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56942  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качур Альона Сергіївна, Росенко Ганна Миколаївна, Ночовкін Сергій 
Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методическое пособие "Основы обучения в 
"Монтессори центре"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір написано трьома мовами: російською, українською та 
англійською. Складається зі змісту та 15 розділів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56943  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Книга "Я затонула разом з Атлантидою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56944  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Анастасія 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 "Казка про хліб"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56945  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поема "Музика медового горщика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56946  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатенко Лілія Валентинівна, Шашкун Андрій Миколайович, 
Вітухін Руслан Борисович, Григоров Віталій Борисович, Лесто Андрій 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний фільм-казка "Волшебные Истории Эликсир Доброты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Добрий чарівник Доктор Гольф розповідає історію про примхливого 
правителя Утура, який живе у своєму замку розваг, оточений 
біороботами, та тільки розважається, навіть державні справи вирішує 
натисненням різнокольорових кнопок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56947  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для відтворення 
аудіо, відео та караоке файлів на музичному автоматі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для керування музичним автоматом, який 
встановлений у культурно-розважальному закладі. За допомогою цієї 
програми створюється музичний фон у культурно-розважальному 
закладі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56948  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєв Віталій 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 "Нейроциркуляторна астенія - це патологічний, але 
зворотній синдром. Способи корекції його компонентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріалом твору є літературні дані, результати вивчення здоров'я 20 
тисяч новобранців, а також осіб в умовах бойових дій, в особах 
призивного віку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56949  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мохненко Геннадій 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)  Повість "Непедагогическая поэма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повість написана на основі реальних історій з життя безпритульних 
дітей, яка змусить читача змінити своє ставлення до маленьких бродяг 
та, можливо, навіть надихне стати безпосереднім учасником бродяг та, 
можливо, навіть надихне стати безпосереднім учасником добрих змін у 
їхньому житті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56950  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

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 "Наукова розробка "Активізація навчального процесу 
у ВНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56951  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янішевська Нінель Олексіївна, Кобзар Алла Яківна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка науково-технічних творів "Добавки дієтичні серії "ЗЕЛЕНА 
ДОЛИНА". Технічні умови ТУ У 15.8 - 35813400 - 001 :2008" ("Добавки 
дієтичні "ЗЕЛЕНА ДОЛИНА" ТУ У 15.8 - 35813400 - 001 :2008")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Добавки дієтичні являють собою документ, за яким здійснюється 
виробництво. До ТУ У додається додаток (обов'язковий), що являє 
собою збірку етикеток (всього 33 найменування), які складені за 
прописами співаторів, з рекомендаціями до вживання цих добавок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56952  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янішевська Нінель Олексіївна, Кобзар Алла Яківна  
 

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)  Збірка науково-технічних творів "Добавки дієтичні "Фітокомпозиції 
"Усурійський край". Технічні умови 15.8-1869202839-002-2006" 
("Добавки дієтичні "Фітокомпозиції "Усурійський край" 15.8-
1869202839-002-2006")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Добавки дієтичні являють собою документ, за яким здійснюється 
виробництво. До ТУ У додається додаток (обов'язковий), що являє 
собою збірку етикеток (всього 10 найменувань), які складені за 
прописами співаторів, з рекомендаціями до вживання цих добавок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56953  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янішевська Нінель Олексіївна, Кобзар Алла Яківна  
 

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)  Збірка науково-технічних творів "Добавки біологічно активні "При-
морський край". Технічні умови 15.8-31313958-001-2003" ("Добавки 
біологічно активні "Приморський край" 15.8-31313958-001-2003")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Добавки дієтичні являють собою документ, за яким здійснюється 
виробництво. До ТУ У додається додаток (обов'язковий), що являє 
собою збірку етикеток (всього 50 найменувань), які складені за 
прописами співаторів, з рекомендаціями до вживання цих добавок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56954  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янішевська Нінель Олексіївна, Кобзар Алла Яківна  
 

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)  Збірка науково-технічних творів "Функціональні харчові продукти. 
Фруктово-трав'яні чаї "НА ЗДОРОВ'Я". Технічні умови ТУ У 15.8 - 
35813400 - 002 : 2010" ("Функціональні харчові продукти. Фруктово-
трав'яні чаї "НА ЗДОРОВ'Я" ТУ У 15.8 - 35813400 - 002 : 2010")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Добавки дієтичні являють собою документ, за яким здійснюється 
виробництво. До ТУ У додається додаток (обов'язковий), що являє 
собою збірку етикеток (всього 17 найменувань), які складені за 
прописами співаторів, з рекомендаціями до вживання цих добавок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56955  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлович Євгеній Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Відновлення дітородної функції чоловіка і жінки при 
безплідді за методом Євгенія Самойловича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відновлювання дітородної функції впроваджують водночас і чоловік, і 
жінка. Першим чином впроваджують збільшення височини щілини 
між хребцями хребта L2-L3, L3-L4, T8- T9, T9-T10, T10-T11, T11-T12 з 
втиранням у хребет дискогенного мастила. Потім терміном у три тижні 
чоловік і жінка вживають моційний чай і еліксир життя, а до 
запліднення застосовують і настій родин. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56956  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

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)  Літературний твір "Самійленко В.І. Слова і думки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зібрання творів Володимира Самійленка (1864-1925) визначного  
поета-сатирика драматурга і перекладача, приурочена до 150-ліття 
письменника. Охоплює ліричні, сатиричні твори в т. ч. маловідомі і 
такі, що публікуються вперше.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56957  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Кирило 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)  Сценарій телевізійного серіалу "Піццамен" ("Піццамен")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій комедійного телевізійного серіалу або фільму про пригоди 
доставника піцци. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56958  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заворотній Роман Ігоревич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка CVA на основі ринкового розміру WACC 
підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено методику обчислення генерованої підприємством в певному 
часовому інтервалі грошової доданої вартості на основі ринкового 
розміру середньозваженої вартості корпоративного капіталу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56959  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаченко Володимир Єгорович  
 

Повне ім’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 "THE CONCEPT OF CLUSTER ANALYSIS OF 
RELATIVE INDICATORS IN THE PROCESS OF TOURISM 
DEVELOPMENT ESTIMATION AT THE LEVEL OF A NATIONAL 
ECONOMY" ("Методика кластерного аналізу показників структури 
надходжень та витрат від реалізації туристичних послуг")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методику кластерного аналізу структурних надходжень 
від туристичної діяльності на рівні  національної економіки на основі 
відносних показників, порівняльний аналіз зовнішньої торгівлі 
туристичними послугами за обраними країнами світу, напрями 
удосконалення державних програм розвитку галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56960  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаченко Володимир Єгорович, Дехтяр Надія 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)  Науковий твір "Методичні аспекти аналізу показників світової та 
національної туристичної галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено принципи групування досліджених одиниць; причини 
незбалансованості туристичних потоків і можливі наслідки для 
економіки України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56961  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаченко Володимир Єгорович, Мінухін Сергій Володимирович, 
Знахур Сергій Вікторович, Дехтяр Надія 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)  Науковий твір "ORGANISATION OF MULTIDIMENSIONAL DATE 
ANALYSIS FOR TOURIST FLOWS MONITORING" ("Концепція 
архітектури уніфікованої бази даних звітності туристичних підприємств")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються основні проблеми моніторингу туристичних потоків в 
Україні, особливості формування статистичної звітності, збору та 
обробки первинних даних; пропонується концепція архітектури 
уніфікованої бази даних відповідно до вимог туристичних 
адміністрацій та ділових кіл, умови її рентабельності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56962  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Ситник Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМА ВИЗНАЧЕННЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК ФАКТОРНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення характеристик заданої множини 
факторних послідовностей та вартості змін рівнів факторів при 
побудові оптимальних комбінаторних багаторівневих планів 
багатофакторного експерименту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56963  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бендерук Юлія Андріївна, Месюра Володимир 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 "Інтелектуальна система розподілу 
економічного навантаження при виробництві продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма розроблена на мові програмування С# та призначена 
для допомоги у вивченні інтелектуальних методів при розв'язуванні 
прикладних економічних задач.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56964  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранік Михайло Олександрович, Месюра Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розв'язання задачі про максимальний розріз 
графа на основі імітаційних алгоритмів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма розроблена на мові програмування С# та призначена 
для допомоги в вивченні інтелектуальних методів при роз'язанні задач 
теорії графів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56965  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бірюкова Ганна Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Духовно-культурная коллекция Бирюковой Анны 
"Щит Красоты" (2009 - 2014 гг.)" (сочетания произведений 
изобразительного, литературного искусств и звукозаписи звуков 
природы)" ("Щит Красоты")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дана збірка є об'єднанням творів різних мистецтв високого та 
середнього вживання в одне ціле, з'єднане на основі неподільних явищ: 
Краси, Гармонії і Світла; використовується для виставки та 
виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56966  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапова Надія Анатоліївна, Качуровський Сергій Вікторович, 
Дорощенков Геннадій Дмитрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інформаційно-аналітична система логістичного 
адміністрування підприємств АПК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана система призначена для управління матеріальними та супутніми 
до них інформаційними і фінансовими потоками у межах логістичної 
системи, моніторинг за функціонуванням якої покладено на 
логістичного адміністратора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56967  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Гриневич Людмила 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)  Науковий твір "Концептуальний підхід до формування інтегрованої 
системи "вища-школа - бізнес-структура"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному підході розглянуто та сформульовано гіпотези її 
формулювання, визначено систему принципів, що зумовлюють 
особливості її функціонування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56968  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Чанкіна Ірина Володимирівна, Бровко 
Ольга 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)  Науковий твір "Дослідження генезису законодавства в галузі освіти: 
освітній та національний досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано систему стратегічних документів міжнародних 
організацій, на які орієнтується Україна в розвитку національної 
освітньої системи та проведено аналіз нововведень та їх відповідність 
до європейських норм і стратегій розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56969  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Аксьонова Ірина Вікторівна, 
Гончаренко Михайло Федорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретико-методологічні основи формування 
ефективної системи вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено критичний аналіз теоретико-методологічного рівня 
побудови ефективної системи вищої освіти, виділено теорії, 
філософські школи, концепції, парадигми освіти та наукові підходи, що 
використовуються при формуванні парадигм освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56970  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаченко Володимир Єгорович, Знахур Сергій Вікторович, Дехтяр 
Надія Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення системи збору первинних даних як 
одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку 
туристичної галузі України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто основні проблеми обліку діяльності суб'єктів туристичної 
галузі; визначено роль міжгалузевих міжрегіональних балансів у 
плануванні ефективного функціонування секторів національної 
економіки; запропоновано перелік змінних уніфікованої бази даних. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56971  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриневич Людмила Володимирівна, Зірко Олена Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційне забезпечення управління потребою у 
фахівцях: досвід країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто існуючі підходи в оцінці та прогнозуванні попиту та 
пропозиції робочої сили країн далекого і ближнього зарубіжжя, 
проведено аналіз порівняльних характеристик підходів до оцінки та 
прогнозування ринку праці різних країн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56972  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теорема про рівність площі паралелограма і площі 
відповідного трикутника" ("Теорема паралелограма")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Теорема: Площа паралелограма дорівнює площі трикутника, одна із 
сторін якого вдвічі більша за сторону паралелограма, а дві інші 
сторони дорівнюють діагоналям паралелограма відповідно.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56973  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строкович Ганна Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття на тему "Визначення принципів взаємодії підприємства з 
постачальниками та покупцями у процесі його функціонування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі досліджено категорії "функціонування", запропоновано 
узагальнену схему процесу функціонування підприємств, яка враховує 
систему цінностей соціуму. Визначено принципи взаємодії підприєм-
ства з головними стейкхолдерами - постачальниками та покупцями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56974  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Марина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття на тему "Кількісний підхід до визначення впливу 
інтелектуальних активів на результати інноваційної діяльності 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі запропоновано кількісний підхід до визначення впливу 
інтелектуальних активів на результати інноваційної діяльності 
підприємства. Проведено групування підприємств на основі 
співвідношення між рівнем їх доходу від інноваційної діяльності, 
активами та силою впливу інтелектуальних активів на результати 
діяльності підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56975  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевський Станіслав Валерійович, Мілевська Тетяна Сергіївна  
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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)  Науковий твір "Аналіз ринку освітніх послуг в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто тенденції змін кількості ВНЗ, кількості випускників та 
абітурієнтів. Виділено найбільш популярні напрямки підготовки з 
точки зору абітурієнтів та роботодавців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56976  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Володимир Степанович  
 

Повне ім’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 "Формування сучасної парадигми розвитку вищої 
освіти в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено критичний аналіз розвитку освіти, виділено її етапи. На тлі 
узагальнення підходів до визначення поняття "парадигма" визначено 
два підходи, які розкривають зміст освітньої парадигми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56977  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гольтяєва Людмила Анатоліївна, Нос Ірина Євгеніївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проблема молодіжного безробіття та шляхи її 
вирішення (на прикладі світового досвіду)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено аналіз молодіжного безробіття на світовому ринку та ринку 
ЄС. Здійснено групування країн світу за темпами зростання рівня 
молодіжного безробіття та коефіцієнтом відриву рівня безробіття 
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молоді від загального рівня безробіття. Визначено шляхи зниження 
рівня молодіжного безробіття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56978  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півень Олександр Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Лёгкое Анжуйское"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56979  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возьняк Руслана Тарасівна, Колосовська Уляна Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник для студентів 3-4 курсів із дисципліни 
англійська мова за професійним спрямуванням "ENGLISH 
"WELCOME 3d 4 th courses STUDENT'S BOOK-WOKRBOOK 
Construction Zone" ("WELCOME" Construction Zone)  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник рекомендовано для навчання, перекладу та аналізу 
літератури з англійської мови за професійним спрямуванням: 
будівництво, технологія, архітектура, дизайн, геодезія, в коледжах - 3, 4 
курси, враховано диференційований підхід 3 в 1: посібник, зошит, 
відеододаток. Включено завдання для самостійної роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56980  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепель Анна Олександрівна, Ткаченко Галина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет прикладних комп'ютерних програм 
"Rolling"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма забезпечує розрахунок геометричного об'єму осередку 
деформації при прокатуванні штаби у гладких валках, дослідження 
впливу температури осередку деформації на силу прокатування, 
визначення оптимального обтискання штаби між валками з 
урахуванням температури в осередку деформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56981  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строкович Ганна 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)  Стаття "Організаційне забезпечення зростання якості функціонування 
підприємств в умовах економіки знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі сформовано перелік документів, що забезпечують зростання 
якості функціонування підприємств. Розроблено модель організаційних 
зв'язків підприємства, обґрунтовано доцільність створення 
інформаційно-аналітичного підрозділу, визначено обов'язки інженера зі 
знань та аналітики зі знань. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56982  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

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, хімічні та біологічні властивості нових моно- та біс-
похідних імідазолів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56983  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

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 "Протипухлинна активність молекулярних комплексів 
заміщених 1,1 -біс- [піримідин-2', 4' - діон-1' - іл]-2-бромо-2' - 
хлороетиленів та бактерійного лектину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56984  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

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 "1,1-БИС-[БЕНЗИМИДАЗОЛИЛ-1' -ИЛ]-2-БРОМО-2'-
ХЛОРОЭТИЛЕНЫ: СИНТЕЗ И ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ 
АКТИВНОСТЬ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56985  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданник Віталій Григорович, Мітюряєва Інга Олександрівна, 
Кухта Наталія Миколаївна, Кулик Владислава Олегівна, 
Гнилоскуренко Ганна 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)  Стаття "Клініко-рентгенологічні взаємозв'язки у хворих на 
пароксизмальну форму вегетативної дисфункції на фоні 
функціональної нестабільності шийного відділу хребта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56986  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданник Віталій Григорович, Мітюряєва Інга Олександрівна, 
Кухта Наталія Миколаївна, Кулик Владислава Олегівна, 
Гнилоскуренко Ганна Валеріївна, Цимбалюк Юлія Віталіївна, 
Молочек 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)  Стаття "Міофасціальні дисфункції у дітей з пароксизмальною 
вегетативною недостатністю на фоні патології шийного відділу хребта"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56987  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

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 без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Калинове намисто"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56988  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Розвиваюча моральні якості гра для 
дітей "Три торбинки"  ("Три торбинки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56989  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій теле-кіно проекту "ЛУЧШЕЕ ШОУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій заснований на ідеї концептуальних розробок в сфері 
телевізійної та кіноіндустрії, який включає в себе злиття декількох 
напрямків в сфері розважальної продукції по одній тематичній ідеї.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56990  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфетов Костянтин Олександрович, Паршкова Катерина 
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 "Индекс М-градиента - критерий оценки 
эффективности лечения заболеваний, сопровождающихся продукцией 
парапротеинов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56991  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слобожан Лариса Іванівна, Слобожан Даніїл Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы фитоэкстрактами Антитромбин, Кардиостат, Леократ, 
Гипертон, Боярышник, Эскюзан, Хелидон, Гингобилоба, Кониум, 
Биосодолобр, Эхиноп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56992  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слобожан Лариса Іванівна, Слобожан Даніїл Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта фитоэкстрактами Стомаг, Барбара, Златогор, 
Нормосан, Феникс, Нефросан, Кирказон, Улькурин, Мирт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56993  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бірюкова Ганна 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Духовность, 
Подвиг, Красота" Производственно-исследовательский проект для 
создания коллекции духовно-культурного характера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56994  
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Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ануфрієв Костянтин Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Ставим Удар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56995  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Олександр Сергійович, Мартенс Денис Владиславович, 
Пахольчук Андрій Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Апеляційний суд міста Києва 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система електронного 
документообігу Апеляційного суду міста Києва "Апеляція" ("АСЕД 
Апеляція")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56996  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Недооцененный"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про двох молодих людей з обмеженими фізіологічними 
здібностями, які живуть у школі-інтернаті тюремного типу. Шукаючи 
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свій поклик у житті та намагаючись зробити благо грошей, вони 
вирішують стати юристами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56997  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецков Максим Сергійович, Бояр Андрій Олегович, Дубровський 
Данило Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній повнометражний кінофільм "Смертельно живий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про відомого письменника, який отримує смс повідомлення від 
невідомого з передбаченням майбутнього. Всі передбачення збувають-
ся. Герой фільму продовжує жити нормальним життям, до тих пір, 
поки йому не приходить наступне смс: "Сьогодні в 21.30 ти загинеш".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56998  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Гранд-вальс "Великий Ніл" ("Grand-Waltz 
"The Great Nile")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  56999  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка музичних творів "Best of"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57000  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовий Микола Вікторович, Ліпанова Світлана Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Технологія вирощування посівного насіння" 
("IAC-Seed")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57001  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Застосування теорії ризиків у технічному регулюванні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Величко О. Н., Коломієць Л. В., Гордієнко Т. Б. 
Застосування теорії ризиків у технічному регулюванні. Підручник. - 
Одеса: ВМВ, 2013. - 243 с. 

 

Анотація   

Підручник доцільно використовувати у навчальному процесі на 
старших курсах технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
а також на курсах підвищення кваліфікації технічних фахівців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57002  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості. 
Том 5: Застосування статистичних методів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Величко О. М., Коломієць Л. В., Гордієнко Т. Б., 
Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості. Том 5: Зас-
тосування статистичних методів. Підручник. - Одеса: ВМВ, 2014. - 464 с. 

 

Анотація   

У підручнику викладений базовий навчальний матеріал з 
використанням сучасних міжнародних документів з питань метрології, 
технічного регулювання та забезпечення якості, національної 
нормативно-правової та нормативної баз.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57003  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості: 
у п'яти томах. Том 2: Технічне регулювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Величко О. М., Коломієць Л. В., Гордієнко Т. Б. Мет-
рологія, технічне регулювання та забезпечення якості: у п'яти томах. 
Том 2: Технічне регулювання. Підручник. - Одеса: ВМВ, 2014. - 509 с. 

 

Анотація   

У підручнику викладений базовий навчальний матеріал з 
використанням сучасних міжнародних документів з питань метрології 
та акредитації, національну нормативно-правову і нормативну базу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57004  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості: 
у п'яти томах. Том 1: Метрологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Величко О. М., Коломієць Л. В., Гордієнко Т. Б., 
Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості: у п'яти 
томах. Том 1: Метрологія. Підручник. - Одеса: ВМВ, 2014. - 688 с. 

 

Анотація   

У підручнику викладений базовий навчальний матеріал з використан-
ням сучасних міжнародних документів з питань метрології та метрологіч-
ної діяльності, національну нормативно-правову і нормативну бази.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57005  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості: 
у п'яти томах. Том 3: Стандартизація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Величко О. М., Коломієць Л. В., Гордієнко Т. Б. 
методологія, технічного регулювання та забезпечення якості : у п'яти 
томах. Том 3: Стандартизація. Підручник. - Одеса: ВМВ, 2014. - 523 с. 

 

Анотація   

У підручнику викладений базовий навчальний матеріал з 
використанням сучасних міжнародних документів з питань 
стандартизації, національну нормативно-правову і нормативну бази.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57006  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості: 
у п'яти томах. Том 4: Забезпечення якості та системи управління"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Величко О. М., Коломієць Л. В., Гордієнко Т. Б. 
Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості: у п'яти 
томах. Том 4: Забезпечення якості та системи управління. Підручник. - 
Одеса: ВМВ, 2014. - 508 с. 

 

Анотація   

У підручнику викладений базовий навчальний матеріал з 
використанням сучасних міжнародних документів з питань 
забезпечення якості та систем управління, національну нормативно-
правову і нормативну бази.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57007  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серьогін Юрій Іванович, Ковальчук Ксенія Костянтинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Персональне творче 
архітектурне бюро "Ю. Серьогін" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний твір "Серія туристичних готелів "Курінь" для 
будівництва в гірській місцевості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний архітектурний твір розроблений з метою створити будівлю, 
архітектурно виразну та економічно пристосовану для будівництва на 
критому рельєфі і розраховану для експлуатації в умовах гірського 
клімату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57008  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоміна Анастасія Вікторівна (Настася Amai, Nastasia Amai)  
 

Повне ім’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 "Вишиванки Love Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Принти для серії Love Ukraine, що представляють собою вишитих 
птахів, тварин України та елементів національної символіки і 
ідентифікації, які присутні у всіх товарах.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57009  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ястремська Олена Миколаївна, Строкович Ганна 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)  Стаття на тему "Аспекты качества функционирования предприятий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі представлено характеристику ключових аспектів якості 
функціонування підприємства стосовно споживачів, потенціалу і 
постачальників. Вказано складові кожного аспекту, забезпечуючи 
підсистеми, охарактеризовано процес управління та вимоги до 
продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57010  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрогомирецька Мирослава Степанівна, Якимець Анжела Вікторівна, 
Магльона Віра Василівна, Поляник Наталія 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)  Науковий твір "Медична карта ортодонтичного пацієнта №_ рік _"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторський науковий проект складається з медичної картки 
ортодонтичного пацієнта, інструкції щодо заповнення розробленої 
карти ортодонтичного пацієнта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57011  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Книга "Mamihlapinatapai"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує неймовірну подорож людини власною фантазією. Головний 
герой невдоволений реальним життям, починає мріяти. Він хоче 
створити світ, в якому все ідеально.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57012  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гольдський Віктор Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип для благодійної установи, неприбуткової 
організації, школи-інтернату чи іншого закладу освіти або медицини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок символізує родину: батька, мати й дитину. При цьому усі три 
фігури намальовані під кутом. Таким чином, візуально складається 
враження, що фігура батька склоняється над дружиною і дитиною, 
начебто захищаючи їх від незгод.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57013  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксьон Валентина Іванівна (Оксен Валентина Іванівна; Оксен 
Валентина Ивановна)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Втілена мрія про радість 
життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів складається з 4-х композицій: "Закон життя природи", 
"Квітуча земля", "Народження свідомості", "Святкова гірлянда".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57014  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

287 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Олександр 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 графічних зображень "VELOBAZAR"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська збірка представлена в кількості трьох зображень, створена 
автором і призначена для використання якості торгових марок, знаків 
для товарів і послуг та логотипів. Зображення виконується в будь-якій 
кольоровій гамі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57015  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір "Настільна військова стратегія "Майдан - 
Незалежність Нації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57016  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Минка Володимир Володимирович (Миргородцев)  
 

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 для музичного кліпу на пісню "Обними"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57017  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2015 Нерухомість 
Паттайя, о. Пхукет, о. Чанг, о. Самуі, Хуа Хін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по Таїланду по нерухомості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57018  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2015 Каталог 
Готелів Материк Бангкок, Паттайя, Районг, Хуа Хін, Кхао Лак, Крабі, 
Транг, Пханг Нга, Чіанг Май, Чіанг Рай"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелях Материка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57019  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2015 Каталог 
Готелів Острови Самед, Чанг, Куд, Талу, Пхукет, Острови навколо 
Пхукета, Ланта, Пхі Пхі, Самуї, Пханган, Тао"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелях островів Таїланду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57020  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2015 Каталог 
Екскурсій Бангкок, Паттайя, о. Чанг, Хуа Хін, о. Пхукет, Крабі,  
о. Самуї, Чіанг Май, Чіанг Рай"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по екскурсіях Таїланду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57021  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ТАЇЛАНД 2015 Ексклюзивний Відпочинок Бангкок, 
о.Куд, Хуа Хін, Пханг Нга, о.Пхукет, Острови навколо Пхукета, Крабі, 
о.Самуї, о.Пханган, Чіанг Май, Чіанг Рай"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по Таїланду по готелях VIP-класу, 
запропонованих екскурсіях та програмах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57022  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2015 Діловий Ту-
ризм Бангкок, Паттайя, Районг, о.Пхукет, Хуа Хін, Чіанг Май, Чіанг Рай"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелях для ділового туризму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57023  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верес-Байдачок Михайло 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)  Роман "Усміхає людина його Людина його усміхає Його усміхає 
людина" ("Усміхнений людиною")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57024  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Мартинов Сергій Валерійович, Макаров 
Денис Петрович, Людвинський Андрій Володимирович, Загляда Іван 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О.-Трейдер 
Інтернаціонал" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце "ДАІ ОТК ТЗ" 
(АРМ "ДАІ ОТК ТЗ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для користувачів-посадових осіб субєктів 
проведення ОТК. Складається з модулів-функціоналів  "Протоколи 
ОТК" и "Користувачі". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57025  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

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 "Демократия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57026  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

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  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Сборник песен "Планета голубей" Альбом № 2   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Віктор Аксакал - талановитий композитор-пісенник, музикант та 
співак. До любовної лірики на власні вірші відомих російських та 
іноземних поетів він написав музику та власноручно зробив 
аранжування, запис фонограми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57027  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Тараса Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Теорія Безпеки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На ескізі зображено оригінальне позначення жовто-чорного кольору, 
яке містить напис "Теорія Безпеки", що в українській транслітерації 
читається як "Теорія Безпеки"  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57028  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Россол Олександр Володимирович, Лобода Максим Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтекресі Бейз" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UnityPost"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57029  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПОСТ ПЛАТФОРМА" ("ПЛАТФОРМА")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57030  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлус Стела Георгіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Опис проведення спортивних змагань "Ukraine 
Nation Cup. Кубок Нации"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57031  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Питайло Вячеслав Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник образотворчих малюнків "Кролик-помічник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана збірка являє собою зібрання малюнків стилізованого 
мультиплікаційного кролика у різному одязі, кожен з яких відповідає 
певній сфері діяльності, в якій кролик виступає в ролі помічника, 
наприклад, кролик-кухар, кролик-консьєрж та інші.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57032  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Ростислав Григорович, Повстяной Олександр Юрійович, 
Новоселецький Богдан Віталійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "УЗД"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для отримання, покращення та аналізу зображення, 
отриманого з ультразвукового апарата.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57033  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Ростислав Григорович, Повстяной Олександр Юрійович, 
Воробей Юля Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький 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 "Автоматизована система фінансового аналізу 
стану підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57034  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудь Віктор Дмитрович, Повстяной Олександр Юрійович, Редько 
Ростислав Григорович, Кукицяк Олександра Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Статистичний метод дослідження точності 
обробки з побудовою кривих розподілу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для дослідження точності обробки деталей, визначення ймовірності 
появи браку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57035  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Повстяной Олександр Юрійович, Редько Ростислав Григорович, 
Савош Ірина Вікторівна   

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "txt file DELETE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою програми можна виконувати практично всі внутрішні 
команди щодо очистки системи від тимчасових і непотрібних файлів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57036  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Ростислав Григорович, Повстяной Олександр Юрійович, 
Кундля Надія Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Регулювання процесу ректифікації спирту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57037  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаптєв Анатолій Вікторович (Йугин Виктор Викторович)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис програми фізіоенергетичної реабілітації жінок "КаМАСсаж" за 
методикою Плейстік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57038  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курило Володимир Васильович, Данилов Кирило Ігорович, Бежинару 
Андрій Вікторович, Бурковський Станіслав Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛЕВЕРСТАФ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CleverStaff"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма - це online сервіс для підбору персоналу, яке дозволяє 
вести базу даних вакансій, кандидатів, клієнтів, контактів, історії подій 
і змін. Програма має багато інших корисних функцій для кадровиків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57039  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ігор Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика фрактальной перезагрузки показателей 
человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даному творі розкриті всі основи фрактального перезавантаження 
показників людини, механізм застосування, інформація про 
ефективність. Застосування методики дає можливість оновити наявні 
фізіологічні дані людини для нормальних показників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57040  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір практичного характеру "Бизнес-модель 
предоставления в аренду программного обеспечения для ведения 
торговли в сети Интернет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує проект створення сервісу оренди готового програмного 
забезпечення для Інтернет-магазину і фірми з можливістю створення 
власного бізнесу із мінімумом затрат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57041  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Мельник Олександр Васильович, 
Чорний Вадим Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування відрізків прямих з 
використанням для антиаліайзингу моделі піксела у вигляді 
додекагона"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано комп'ютерну програму для усунення східчастого 
ефекту при формуванні відрізків прямих з використанням пікселя у 
вигляді додекагону. Використано для визначення площі сегменту, яку 
відтинає відрізок графічного примітиву додатково розраховані 
оцінювальні функції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57042  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федотова Наталія Анатоліївна, Сидоренко Аліна Леонідівна  
 

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 "Мультимедійний шаблон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма використовується для уніфікації електронних навчальних 
курсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57043  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхова Надія Олександрівна, Юхименко Микола Петрович, 
Артюхов Артем Євгенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма  "Multistage heat treatment"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку температурно-вологісних 
характеристик потоків в апаратах багатоступеневого типу для 
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термообробки дисперсних матеріалів у зваженому шарі (сушарки, 
гранулятори, охолоджувачі).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57044  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берест Олег Борисович, Гребеник Людмила Іванівна  
 

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 "Віртуальний тренажер з дисципліни 
"Біохімія" за темою "Метод Ієндрашека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57045  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Андрущак Ігор Євгенович, Гандзюк 
Надія Михайлівна, Сарабун Роман Олегович, Майхрук Зоряна 
Василівна  

 

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 "Система підтримки прийняття рішень в 
системних медичних дослідженнях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57046  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва, літературний 
письмовий твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга для дітей "Мир животных для малышей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана книга являє собою 9 ілюстративних віршів автора. Назва збірки 
не випадкова, тому що вона містить вірші, орієнтовані на дітей 
дошкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57047  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва, літературний 
письмовий твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга для дітей "Сон-машина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга орієнтована для дітей дошкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57048  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Андрій Олександрович, Щупак Володимир Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТТВК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "VisualTour"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для автоматизації роботи туристичної компаніїї та франчайзингової 
мережі туристичних агентств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57049  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Микола Іванович, Колесніков 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)  Проект "Козацький кодекс України" ("КК України")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57050  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барміна Марія Ігорівна  
 

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 "Комплект ескізів жіночого та 
чоловічого спортивного одягу та патернів (візерунків) тканини, що 
використані у художньому дизайні цього одягу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57051  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Наталія 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)  Графічне зображення "Логотип політичної партії "ВОЛЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є об'єктом графічного дизайну та айдентики, який складається з 
шрифтової частини та графічної. Жовтої літери "ВОЛЯ" в синьому 
полі, з білим підписом  "ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57052  
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Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Олександр Васильович (Нєваляшка)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Моя  энциклопедия: от А до Я (Дополнение 7-е)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57053  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півень Олександр Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Восемь Месяцев до Приказа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57054  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півень Олександр Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Душа в Афганской Форме"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57055  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (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 "Прірва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57056  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Little Girl"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57057  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Strange Moves"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57058  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Гімн України (2 варіанти)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57059  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сербін Анатолій Іванович (Анатолій Іванов)  
 

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 радіо  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Редакторський сценарій "Свобода вероисповедания. В поисках 
истины"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57060  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович, Мельников Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Національна Гвардія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня присвячена Національній Гвардії Міністерства Внутрішніх 
Справ України та зроблена у жанрі поп-музики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57061  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Михайло Герасимович  
 

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)  Кіноповість "Толока" (житіє одної хати)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіноповість "Толока" - сценарій повнометражного фільму, який є 
фантазією на тему вірша Тараса Шевченка "У тієї Катерини хата на 
помісті".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57062  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

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)  Пісня "Сумно і невесело мені"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57063  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Батькові долоні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є дружба і сімейні цінності. Пісня звучить у виконанні 
Володимира Дороша.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

305 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57064  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Акація"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57065  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сестра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57066  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Последний взгляд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57067  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Посвята жінці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57068  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Осінь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57069  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Осінній сонет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57070  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новый день"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57071  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новый год"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є святкування новорічного свята. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57072  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зима"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57073  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "День і ніч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57074  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Весна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57075  
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Дата реєстрації авторського права  17.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вере"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57076  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

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, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація "Вспомогательный двигатель АИ-450-МС. 
Руководство по среднему ремонту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить технологічні процеси відновлення працездатності 
двигуна до чергового капітального ремонту, що має напрацювання і 
термін служби в межах міжремонтного ресурсу. Цей посібник може 
бути використаний для відновлення двигуна в експлуатуючих 
організаціях (в умовах польового ремонту).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57077  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

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, креслення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація "Турбовинтовой двигатель МС-14. 
Руководство по среднему ремонту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить технологічні процеси відновлення працездатності 
двигуна до чергового капітального ремонту, що має напрацювання і 
термін служби в межах міжремонтного ресурсу. Цей посібник може 
бути використаний для відновлення двигуна в експлуатуючих 
організаціях (в умовах польового ремонту).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57078  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінний Євгеній Пантелеймонович  
 

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 "Вчасно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57079  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Набор для вышивки Бисером "Изящное рукоделие"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57080  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабініна Павліна Володимирівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

311 

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 "Християнські пісні" ("Пісні Богу")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Всё наполняется Тобою", "Не пройти", "Иисус 
Славлю Тебя","Небеса"  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57081  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабініна Павліна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Тільки для тебе" ("Только для тебя")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Хочу к тебе", "Моїй Україні", "Только для тебя", 
"Птица", "Остаётся только ждать", "Океан", "Не твоя", "Молюсь о 
тебе", "Детки мои", "Город любви", "Папе". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57082  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабініна Павліна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Нові" ("Стіна")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Фото на память", "На разних берегах", 
"Выжигала", "Стена".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57083  
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Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Олена Володимирівна, Герасименко Ганна Володимирівна, 
Хмелевська Оксана Михайлівна, Ничипоренко Світлана 
Володимирівна, Калашнікова Тетяна Миколаївна , Клименко Юлія 
Михайлівна, Григор'єва Людмила Олександрівна, Шморгун Оксана 
Ярославівна, Щербина Олександра Ігорівна, Стельмах Олексій 
Юрійович, Дрьоміна Юлія Сергіївна, Сосін Владислав Борисович  

 

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 
"Стратегічні пріоритети покращання якості населення України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблені теоретико-методологічні засади дослідження якості 
населення як об'єкту соціальної політики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57084  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчук Наталія Михайлівна , Палій Олена Михайлівна , Рингач 
Наталія Олександрівна, Шевчук Павло Євгенович, Рудницький 
Омелян Павлович  

 

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 "Резерви 
підвищення тривалості життя в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено стан здоров'я та динаміку смертності населення протягом 
майже 20 років та вивчено їх статево-вікову і соціально-економічну 
диференціацію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57085  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курило Ірина Олексіївна, Стешенко Валентина Сергіївна, Слюсар 
Людмила Іванівна, Аксьонова Світлана Юріївна, Крімер Борис 
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Олександрович, Терець Валентина Миколаївна, Черепанський 
Михайло Федорович  

 

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 
"Тенденції генеративної активності населення України та їх 
демографічні наслідки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено комплексне демоекономічне дослідженя проблем генератив-
ної активності населення в Україні: розроблено теоретико-методологіч-
ні засади дослідження генеративної активності та її складових.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57086  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черенько Людмила Миколаївна, Полякова Світлана Володимирівна, 
Проніна Ірина Іванівна, Ревнівцева Ольга Василівна, Шишкін 
Владислав Сергійович, Крикун Ольга Ігорівна, Васильєв Олександр 
Анатолійович , Реут Анна Георгіївна, Башкіров Сергій Михайлович, 
Новосільська Тетяна 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 
"Диференціація населення України за рівнем доходів та умовами 
життя: теоретичні засади дослідження, оцінка та прогноз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено теоретичні засади дослідження диференціації населення 
України за рівнем та умовами життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57087  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Позняк Олексій Володимирович, Драгунова Тетяна Анатоліївна, 
Майданік Ірина Петрівна, Шишкіна Людмила Янівна, Москаленко 
Ганна Олексіївна, Погода Тетяна Анатоліївна, Свінціцький Віктор 
Володимирович  
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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 
"Міграційні чинники диференціації населення України: методологія, 
аналіз, прогноз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовано поняття, сформовано систему критеріїв виділення 
міграційних груп, здійснено комплексну класифікацію населення 
України за міграційними ознаками, проаналізовано існуючі джерела 
інформаційного забезпечення стосовно можливості їх застосування для 
оцінки диференціації населення за міграційними ознаками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57088  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управление персоналом и повышение 
производительности труда"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57089  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для створення навчального пакету згідно 
стандарту SCORM з автоматизованим визначенням метаданих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Створення пакету складається з 5-ти етапів. При цьому визначення 
метаданих є частково автоматизованим за рахунок використанння 
морфологічного аналізу, що базується на асоціативно-статистичному 
підході до отримання знань з природномовних текстів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57090  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Іван Володимирович, Панченко Тарас 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 "Infosoft Sales Analytics" ("Infosoft Sales 
Analytics")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для консолідованого обліку продажів компанії 
через дистриб'юторів на складах. Дозволяє проводити комплексний 
аналіз продажів компанії, ключових показників діяльності та 
знаходити шляхи підвищення продажів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57091  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Іван Володимирович, Панченко Тарас 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 "Infosoft WFM" ("Infosoft WFM")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичного складання та керування 
розкладом операторів колл-центру на щотижневій основі. В процесі 
складання розкладу враховується: кількість вхідних дзвінків до колл-
центру, заданий рівень обслуговування, побажання операторів та інші 
вхідні параметри. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57092  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Анатолій Анатолійович (Anatolii Shapovalov)  
 

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 "Бізнес-проект "Ukrainian Social Hub (USH) - 
Платформа Украинских Социальных Координаций (ПУСК)" 
("Ukrainian Social Hub (USH)"; "Платформа Украинских Социальных 
Координаций (П.У.С.К.)";  Ukrainian Social Hub - Платформа 
Украинских Социальных Координаций"; "USH -  (П.У.С.К.)"; "USH - 
ПУСК"; "(USH) - (П.У.С.К)"; "USH"; "ПУСК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57093  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Женщина по имени Любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57094  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савко Назар Остапович  
 

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 "Не руш сльозу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57095  
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Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

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 науково-технічного характеру, 
ілюстрація, креслення, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект робочої конструкторсько-технічної документації 
"Микропроцессорная система управления тиристорным возбудителем 
МСУ-2 ВТЦ1-320 (АЮРА.657112.003-01): общая документация, 
чертежи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір включає загальну технічну документацію, зокрема 
паспорти, керівництво з експлуатації, схеми електричні та 
конструкторські - повний комплект робочих креслень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57096  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natali Dali (псевдонім), Dimitris Krist (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, аудіовізуальний твір, твір образотворчого 
мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом пісень з музичним відеокліпом і художнім оформленням 
"AbaNDa SHAKE - SHAKE" ("SHAKE")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альбом концептуально об'єднаних пісень і музичного відеокліпу 
виконавця AbaNDa SHAKE, автори: Дмітріс Кріст і Наталі Далі, запис 
2005 року, видання 2009 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57097  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хісаре Сергій  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Кузов легкового автомобіля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57098  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самчук Любов Вікторівна (Любов Светозарова)  
 

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 "Тантрический массаж "Пробуждение чувств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57099  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дикань Валентина 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 "Taxoid"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для автоматизації різноманітних 
процесів в роботі диспетчерської служби таксі. Дозволяє приймати он-
лайн замовлення, одночасно обробляти необмежену кількість 
замовлень, сортувати їх за чергою надходження та будь-якими іншими 
параметрами тощо. Розрахований для пристроїв з операційною 
системою Android.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57100  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛЕКТ-СОФТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдине вікно подання електронної звітності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для комплексної автоматизації ресурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57101  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максим'юк Анатолій 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)  Опис телепроекту "Проект Cinema"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект спрямований на розвиток і популяризацію кіно та відкриття 
нових талантів у цій області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57102  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левандовський Андрій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Телевизионное музыкально-
развлекательное шоу "Шоу для звёзд"/"Страна для звёзд" ("Шоу для 
звёзд", "Страна для звёзд")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57103  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дємєнков Артем Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій до художнього фільму "Я твоя судьба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57104  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлишина Ніна Пилипівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мистецький проект "Ми українці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57105  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин 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)  Рукопис статті "Удосконалення методики виявлення ознак 
викривлень і помилок у фінансовій звітності з метою підвищення її 
прозорості та достовірності в умовах забезпечення економічної безпеки 
суб'єктів господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57106  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин 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)  Рукопис статті "Особливості бухгалтерського обліку за національними 
та міжнародними стандартами в умовах забезпечення економічної 
безпеки суб'єктів господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57107  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Володимир Васильович, Долматов Анатолій Іванович, 
Воробйов Юрій Анатолійович, Зейнієв Теймур Гідаятович, Онопченко 
Антон Віталійович, Федорова Анастасія Сергіївна  

 

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 "Учебный интерактивный программный 
комплекс для решения изобретательских задач с помощью приемов 
устранения типичных противоречий и алгоритмов АРИЗ в среде баз 
знаний объектов импульсных технологий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57108  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Наталія Петрівна, Єгоркіна Ольга Вікторівна , 
Василовський Віталій Вадимович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Педіатричний розсіяний склероз"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57109  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жлуктенко Святослав Володимирович, Томашевський Валентин 
Миколайович, Дешко Анатолій Іванович, Богушевська Наталія 
Володимирівна, Свиридовський Тимур Віталійович, Кулак Олександр 
Петрович, Мирутенко Володимир Миколайович, Хижняк Олександр 
Олександрович, Новіков Юрій Леонідович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система "Державні 
закупівлі" ("ІАС "Державні закупівлі")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57110  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаблій Олег Миколайович, Михайлишин Михайло Стахович, Король 
Олег Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Математична модель дослідження температурного поля при 
індукційному наплавленні циліндричних деталей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57111  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Зоряна Вікторівна, Смолич Дарія Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування інноваційних кластерів прикордонних 
регіонів в умовах транскордонного співробітництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено теоретичні положення і розроблено практичні 
рекомендації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57112  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Волинська обласна дитяча громадська організація "Центр розвитку 
дитини" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Графо-моторні навички. Крапка-лінія-фігура"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57113  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зупанець Ігор Альбертович, Попов Сергій Борисович, Рудик Юрій 
Степанович, Грінцов Євген Федорович, Безугла Наталія Петрівна, 
Шебеко Сергій Костянтинович, Пропіснова Вікторія Володимирівна, 
Місюрьова Світлана Вікторівна, Сахарова Тетяна Семенівна, Мороз 
Володимир Анатолійович, Тарасенко Ольга Олександрівна, Зімін 
Станіслав Михайлович, Отрішко Інна Анатоліївна, Ткаченко 
Катерина Михайлівна, Андрєєва Олена Олександрівна, Семенов 
Андрій Миколайович, Зупанець Катерина Олександрівна, Жулай 
Тетяна Станіславівна, Грінцова Ольга Євгеньєвна, Герасименко 
Олена Володимирівна, Ліщишина Олена Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "The manual "Fundamentals of clinical medicine: 
symptoms and syndromes in the pharmacy practice"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57114  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алімов Валерій Іванович, Пушкіна Оксана 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)  Стаття "Класифікація різновидів спадковості в металах і сплавах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті проведена систематизація і розроблена класифікація схеми 
різновидів спадковості в металах та їхніх сплавах, в основі якої 
закладені дві головні ознаки - розмірний рівень елементів, що 
успадковуються і властивості, які відтворюються при проявленні 
ефекту спадковості. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57115  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомін Ігор 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)  Твір образотворчого мистецтва "Мапа єдиної України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристична карта з позначенням місць розташування історичних 
пам'ятників України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57116  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котик Тарас Любомирович, Токарук Надія Степанівна  
 

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 "Набір інструментів для морфометрії 
"MorphoTools for ImageJ" ("MorphoTools for ImageJ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є сукупністю макросів, які призазначені для спрощення та 
автоматизації виконання завдань, що виникають при проведенні 
морфометричних досліджень біологічних об'єктів за допомогою  
програмного забезпечення ImageJ. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57117  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Володимир Васильович, Долматов Анатолій Іванович, 
Федорова Анастасія Сергіївна, Бреус Світлана Вікторівна  

 

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 "Интерактивный учебный программный 
комплекс для расчета параметров технологии изготовления объемных 
деталей на взрывном прессе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання розрахунків параметрів 
технологічних процесів при виготовленні об’ємних заготівок на 
перспективних імпульсних пресах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57118  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадикова Ірина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спосіб підвищення ефективності управління 
розподілом навантаження викладачів" ("Розподіл навантаження.xlsx")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма дозволяє: значно скоротити витрати часу на розподіл 
навантаження серед викладачів кафедри будь-якої чисельності; 
скоротити витрати часу на генерацію і друк результатів розподілу за 
формою, затвердженою ВНЗ; виключити ймовірність технічних 
помилок; скоротити витрати часу на коректування попереднього 
розподілу навантаження за фактичною чисельністю студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57119  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

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  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ескізів до колекції паркетної підлоги "Паркетні килими 
Tavolini Floors"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колекція художнього паркету, що відображає всю красу деревини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57120  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Валентина Олегівна, Харченко В'ячеслав Сергійович, 
Бутенко Дмитро Анатолійович, Одарущенко Олег Миколайович, 
Одарущенко Олена 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  "MSMC - Method selector for Markov chains"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Функціональним призначенням системи є надання користувачу 
можливості проведення уточненого Марківського моделювання .  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57121  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мантур-Чубата Олена 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 "Ризикозахищеність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма може використовуватися як самостійне програмне 
забезпечення у сфері ЗЕД, так і як надбудова до відомих 
бухгалтерських програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57122  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Румілов Денис Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів наукового характеру "Масажно-тренінгова методика 
Румілова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входять: доклади автора з показом практичного 
використання, графіки, таблиці, як додатковий матеріал, розроблений 
автором для презентації, яка викладає методику автора щодо корекції 
фігури, хребта, психоемоційного стану займаючогося  по методиці, а 
також збагачення тактильних відчуттів,  яка може бути використана 
для індивідуальних занять з фітнес-інструктором.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57123  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Визначення температурного поля при відновленні плоских 
деталей нескінченним шаром"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

За допомогою математичної моделі проведено дослідження залежності 
температури від частоти і сили струму в інлукторі та тривалості 
нагрівання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57124  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Визначення швидкостей руху розплавленого металу в 
технологічному тиглі при відновленні деталей циліндричної форми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При відновленні робочих поверхонь спрацьованих залізничих коліс 
методом заливки рідкого металу в тигель і з’єднання його з робочою 
поверхнею колеса, важливе значення має визначення швидкостей, необ-
хідних для вивчення руху розплавленого металу в технологічному тиглі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57125  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович, Пліско Ірина Владленівна, Бігун 
Оксана Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Інвестиційна привабливість орних земель України" (методика 
визначення і картографо-аналітичні оцінки)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57126  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Війна і міф" ("Велика українська стіна")   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана книга - це визначення тієї цивілізації, в якій ми живемо, коли 
людина перетворюється на квазілюдину. Автор вказує на прицини, що 
викликали квазілюдину на сході України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57127  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молявко Олександр Миколайович, Симоненко Сергій 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)  Сценарій міжнародного громадського заходу "Чемпионат Мира по 
приготовлению борща"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57128  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молявко Олександр Миколайович, Симоненко Сергій 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)  Сценарій громадського заходу "Чемпионат Украины по 
приготовлению борща"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57129  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
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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 "Ти мій друг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57130  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

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 "Хай не буде війни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57131  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Струни душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57132  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копійко Світлана Олександрівна (Лана Копєй)  
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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 "Героям Слава!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57133  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

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, креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом креслень "АВТОБУС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57134  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Старый двор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57135  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  J-ЕSH (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Mузичний альбом (тексти пісень) "I do believe in myself"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57136  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомік Оксана Миколаївна, Бєлікова Наталія Олександрівна, Сущенко 
Людмила Петрівна, Лінчук Олександр Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ХБСЛ: педагогічне оцінювання рівня 
сформованості управлінської культури майбутніх економістів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для здійснення оцінювання рівнів сформованості 
управлінської культури майбутніх економістів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57137  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соєнко Євген Герандійович (Ujin)  
 

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 "Holiday"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка балад, що складається із трьох умовно самостійних пісенно-
музичних творів ліричного змісту, за стилістикою є симфонічною 
сумішшю марша та вальсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57138  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малоногій Андрій Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний благодійний фонд "АТЛАС - РЕСУРСИ УКРАЇНА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Программа "Порядок сбора 
благотворительных cредств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма представляє наглядну, прозору, чітку і добровільну 
процедуру збору благодійних коштів на соціально-необхідні благодійні 
програми.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57139  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я чекатиму"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57140  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Костянтин Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Авторські роботи ювелірного мистецтва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірник увійшли прикраси з використанням української 
патріотичної символіки, виготовлені з різноманітних матеріалів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57141  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусар Віктор Євстахієвич  
 

Повне ім’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 "Журнал обліку успішності теоретичної підготовки та 
відвідування занять з практичних навичок водіння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Журнал призначений для використання в автошколах будь-якої форми 
навчання та розрахований на весь період підготовки до водіння 
транспортним засобом однієї групи слухачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57142  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

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, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація "Вспомогательный двигатель АИ9-3Б. 
Руководство по среднему ремонту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить технологічні процеси відновлення працездатності 
двигуна до чергового капітального ремонту, що має напрацювання і 
термін служби в межах міжремонтного ресурсу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57143  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ліжко "Афродіта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57144  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ліжко "Вероніка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57145  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ліжко "Глорія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57146  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ліжко "Едель"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57147  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ліжко "Еліт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57148  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ліжко "Модерн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57149  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ліжко "Фаворит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57150  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Проект телевізійної дитячої спортивно-
пізнавальної програми "Зарядка в казковому лісі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57151  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Проект телевізійної дитячої пізнавально-
розважальної програми "Что к чему и  почему" / "Що до чого та чому"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57152  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка сценаріїв дитячої телевізійної пізнавально-розважальної 
програми "Что к чему и почему"/ "Що до чого та чому"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57153  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Чернявський Сергій Сергійович, 
Вознюк Андрій Андрійович, Тихонова Олена Вікторівна, Герасименко 
Лариса Володимирівна, Нечитайло Василь Анатолійович  

 

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 нецільового використання 
бюджетних коштів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57154  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наста Манана (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Залетела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57155  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадученко Ігор Олександрович, Тутченко Віктор Вікторович, 
Новодережкіна Катерина Володимирівна, Гора Олег Борисович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НТК  Консалтинг" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Система контролю за виконанням актів і доручень 
Президента України, звернень громадян та обліку публічної інформації 
та електронного документообігу" ("СКВАД")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

СКВАД призначена для збору, опрацювання інформації про реалізацію 
завдань визначених в актах та дорученнях Президента України, що 
перебувають на контролі, проведення аналізу їхнього виконання з 
метою виявлення відхилень та причин, що заважають їхньому 
виконанню.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57156  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадученко Ігор Олександрович, Тутченко Віктор Вікторович, 
Новодережкіна Катерина Володимирівна, Олейнікова Тетяна 
Борисівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НТК  Консалтинг" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних  "Інформаційно-аналітична система обліку засуджених та 
осіб, узятих під варту" ("ІАС ОЗЗ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ІАС ОЗЗ призначена для збору, опрацювання інформації в установах з 
обліку засуджених та осіб, узятих під варту та забезпечує автоматичне 
формування запитів до суду, прокуратури, МВС та інших організацій з 
відповідних тематичних питань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57157  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярема Надія Іванівна, Гаврилюк Михайло Євгенович, Радецька 
Людмила Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Внутрішня 
медицина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлюють вивчення основ внутрішньої медицини з метою 
діагностики та лікування найпоширеніших захворювань у клініці 
внутрішньої медицини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57158  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатів Володимир Володимирович, Сорока Юрій Вікторович  
 

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 
"Анестезіологія та інтенсивна терапія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали закладають основи вивчення студентами анестезіології та 
інтенсивної терапії  невідкладних станів, які виникають у клініці  
внутрішньої медицини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57159  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костів Ольга Ігорівна, Чепіль Іванна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Анестезиология и интенсивная терапия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали закладають основи вивчення студентами анестезіології та 
інтенсивної терапії  невідкладних станів, які виникають у клініці  
внутрішньої медицини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57160  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасєчко Надія Василівна, Боб Анжела Олегівна, Наумова Людмила 
Валеріївна, Савченко Ірина Петрівна, Смачило Ірина Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Внутрішня 
медицина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57161  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольховська Ірина Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Программа телевизионных проектов "Блондинка 
рулит" и "Тор Girl"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57162  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57163  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляженко Юрій Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Не воюй"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шеляженко, Юрій Вадимович. Не воюй : оповідання 
українською та російською / Юрій Шеляженко - К.: Шеляженко Ю.В.,  
2014. - 36 с. 

 

Анотація   

Оповідання українською та російською для тих, хто не бажає 
піддаватися войовничій істерії.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57164  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляженко Юрій Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Самоучка: ідеалістична література"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шеляженко, Юрій Вадимович. Самоучка : 
ідеалістична література / Юрій Шеляженко - К.: Шеляженко Ю.В., 
2014. - 244 с. 

 

Анотація   

Ідеалістична література підказує, що треба вчитися жити своїм 
розумом, не шукати собі ворогів, досягати щастя ти згоди з усім 
людством, плекаючи віру в себе, вірність собі, володіння собою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57165  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляженко Юрій Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Суверенітет особистості: традиції та перспективи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шеляженко, Юрій Вадимович. Суверенітет 
особистості: традиції та перспективи / Юрій Шеляженко - К.: 
Шеляженко Ю.В., 2014. - 144 с. 

 

Анотація   

Ця книжка присвячена науці одноосібності та систематизує знання про 
безмежний розвиток людини, в основі яких лежить  широке 
аксіоматичне розуміння особистості як форми  буття, здатної до 
самоорганізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57166  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляженко Юрій Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга  "Я - традиція: ідеалістична проза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шеляженко, Юрій Вадимович. Я - традиція : 
ідеалістична проза / Юрій Шеляженко - К.: Шеляженко Ю.В., 2013. - 
128 с. 

 

Анотація   

На сторінках книги читачів розважить соціальна фантастика,  сатира і 
антиутопія, натхненний гімн суверенітету вільної душі та творчому 
ідеалізму одинаків, нещадне висміювання безумної стадності натовпу 
та його невільників і героїв - "соціальних істот". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57167  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляженко Юрій Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Розумію. Вірую. Люблю. Проповіді місіонера релігійної віри в 
найвищу цінність людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шеляженко, Юрій Вадимович. Розумію. Вірую. 
Люблю. : проповіді місіонера релігійної віри в найвищу цінність 
людини / Юрій Шеляженко - К.: Шеляженко Ю.В., 2013. - 168 с. 
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Анотація   

Віра в найвищу цінність людини є вічною релігією та сучасним 
духовним рухом творення Бога через віру в себе, вірність собі, 
володіння собою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57168  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляженко Юрій Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ПРАВДОШУКАЧ: 5 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОДНІЄЇ 
ГАЗЕТИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шеляженко, Юрій Вадимович. "Правдошукач": 5 
років незалежності однієї газети [збірка публікацій з нотатками 
редактора] / Юрій Шеляженко - К.: Шеляженко Ю.В., 2013. -68 с. 

 

Анотація   

У збірку увійшли публікації, що побачили світ на сторінках суспільно-
політичної та літературної  газети "Правдошукач" протягом 2008-2013 
років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57169  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Ganja Ferma"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57170  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Польовий Олег Григорович  
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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 "Академія моєї мрії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57171  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пурик Юрій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель "А" психотипа человека в свете общей 
психоаналитической концепции и некоторых методологических 
разногласий различных авторов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована робота основана на авторських розробках по створенню 
стійкої науково-обгрунтованої структури психіки людини, що здатна 
уніфікувати роботу психологів, психіатрів, психоаналітиків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57172  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Наливные яблочки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57173  
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Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

Повне ім’я або 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  57174  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кораблик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57175  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Украина моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57176  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Andalusіa"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57177  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вальс Киева"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57178  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Про кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57179  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
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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 "Barselona"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57180  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зажигаются огни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57181  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Світить місяць"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57182  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

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 "Цыганская"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57183  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа Зафра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Благословенная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57184  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Стелла Олегівна (STELLA), Перетрутов Дмитро 
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)  Відеокліп "VOLCANO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57185  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочан Ірина Григорівна, Гусак Ольга Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Wedding planner. Свадебный планировщик. 
Готовимся к свадьбе пошагово" ("Свадебный планировщик")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Весільний планувальник - справжній помічник нареченої на етапі 
підготовки весілля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57186  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Яровенко Анастасія Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок нереверсивного магнітного 
підсилювача із внутрішнім зворотним зв'язком" ("Розрахунок НМП із 
ВЗЗ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розрахунок проводиться за методикою, розробленою Міловзоровим, 
методикою графо-аналітичного методу подібності, при якій будується 
еліпс навантаження, параметри якого і знаходять, використовуючи 
дану програму. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57187  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Анатолій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Розробка гідроізоляції на основі полімерних 
композиційних матеріалів нового покоління. Композиційний матеріал 
серії "ЦеретсеН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота присвячена застосуванню композиційних матеріалів 
"ЦеретсеН". Він дозволяє значно скоротити терміни проведення 
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будівельних та будівельно-ремонтних робіт з традиційною технологією 
виконання робіт, а також проводити поточний ремонт конструкції і 
споруд, отримуючи при цьому ефект "антивандального капітального 
ремонту".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57188  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Зима, Свічка, Тоня, пані 
Антоніна, бабуся Маруся, Оса)  

 

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 "Песочные весы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57189  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Зима, Свічка, Тоня, пані 
Антоніна, бабуся Маруся, Оса, Тоня Сокур)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поема "Горіховий чай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57190  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Зима, Свічка, пані Антоніна, 
бабуся Маруся, Оса, Тоня Сокур)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Поема "Весняні гейзери"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57191  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Зима, Свічка, Тоня, пані 
Антоніна, бабуся Маруся, Оса, Тоня Сокур)  

 

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 "Кіцюнія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57192  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Локомотив"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57193  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альдабас Юлія Валеріївна  
 

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 "Коллапс Теи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57194  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альдабас Юлія Валеріївна  
 

Повне ім’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 "Выдающийся побег"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57195  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альдабас Юлія Валеріївна  
 

Повне ім’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 "Где мой ум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57196  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альдабас Юлія Валеріївна  
 

Повне ім’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 "Иллюзии ночного города"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57197  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубіна Тетяна 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)  Науковий твір "Культурно-мистецькі проекти Потоцьких"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії охарактерезовано такі культурно-мистецькі проекти 
Потоцьких, як Тульський маєток, приватний магнатський театр, 
родові книгозбірні, дендрологічний парк "Софіївка", Немирівська 
гімназія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57198  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубіна Тетяна 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)  Науковий твір "Жінки роду Потоцьких: ґендерні аспекти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії досліджено історію яскравих представниць жіночої лінії 
роду Потоцьких гербу Пилява.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57199  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубіна Тетяна 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)  Науковий твір "Станіслав Щенсний Потоцький та його нащадки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії на широкому колі документальних матеріалів показано 
історію тульчинської лінії роду Потоцьких гербу Пилява.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57200  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Аркадій Анатолійович (Рассвет)  
 

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)  Збірка творів "Поетично - пісенна - музична збірка "В моєму серці 
коктейль"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57201  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смолянінов Анатолій 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)  Стаття "Програма РУКА-МОЗОК". Кібернетичні моделі корекції 
руху. Нейродинамічне моделювання рухів. Нейродинамічні коректори 
нового покоління" ("Програма РУКА-МОЗОК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма закріплює такий спосіб лікування ДЦП, коли за 
допомогою вироблення автоматизмів руху нейродинамічне 
моделювання руху проходить в умовах замкнутого кінематичного 
ланцюга за допомогою спеціальних вправ для верхніх та нижніх 
кінцівок.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57202  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івахненко Андрій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення ескізу проекту Великого Державного Герба 
України ("Великий Державний Герб України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57203  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хистина (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)  Художня повість "Бриллианты царской семьи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комедійно-детективна повість про двох друзів. Арсен Вахтангович під 
час розіграшу його друга провідника потягу придумав для нього образ 
та авантюру для них двох, де вони стають Миколаєм Олексійовичем 
Романовим та Вірою Олексіївною Романовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57204  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

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 "ДОБІРКА КАРТИН (формат А3)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57205  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

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 "КАРТИНИ (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57206  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

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 "Контроллер возбудителя ВТЦ1-320 (ВТЕ-
320)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма контролера забезпечує управління і завдання 4-х режимів 
роботи тірісторним збуджувачем типу ВТЦ1-320 (ВТЕ-320): 
автоматичне керування роботою, сушка, наладка і випробування.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57207  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качанов Вадим Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект будівництва будинку для відпочинку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Трихповерховий будинок на 51 номер, розмірами 37,5Х12 м, виконаний 
з євробруса, корисна площа 1403,5 м, побудований у 2011 році в 
Одеській області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57208  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Наталья Вадимівна, Литвин Марина Валентинівна, Деркач 
Микола Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Глобальні фінанси"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкриті основні теми дисциплін "Фінанси", "Міжнародні фінанси", 
"Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57209  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармідер Лариса Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір освітнього характеру "Спецкурс "Стратегічний і конкурентний 
аналіз в маркетингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою спецкурсу є пояснення сутності і особливості стратегічного і 
конкурентного аналізу на підприємстві, формування знань теоретико-
методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийо-
мів і методів розробки стратегічних планів та порядку проведення 
стратегічного і конкурентного аналізу діяльності підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57210  
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Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект фотографій "Круговые обзоры и фотографии сварочного 
оборудования, электро- и бензоинструмента"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний комплект включає в себе кругові огляди і фотографії 
зварювального устаткування, електро- та бензоінструменту, їх 
комплектуючих. Фото можуть використовуватись для оформлення 
інтернет-магазинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57211  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солтисюк Олег Віталійович, Єгипко Олег Георгійович, Стативка 
Дмитро Юрійович, Бажанов Михайло Олегович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-
впроваджувальна фірма "ТМСофт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмні модулі для попереднього 
інформування про товари, що ввозяться залізничним транспортом на 
територію Митного союзу" ("ПМПІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57212  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Смірнов Олександр Юрійович, 
Тадеєва Юлія Петрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Електронний люстратор" ("е-Люстратор")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів прийому, 
адміністративного супровіду та обробки результатів опрацювання 
звернень громадян щодо отримання правової, соціальної, медичної та 
гуманітарної допомоги, яка гарантується окремим категоріям 
громадян Конституцією та законами України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57213  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладиборода Наталія Пилипівна  
 

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 "Веб-док 2014"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основними цілями є підвищення прозорості, керованості та 
ефективності роботи організації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57214  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мотуз Ірина Іванівна  
 

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 "Розрахунки та аналіз матеріального 
забезпечення, аналіз виконання бюджету 2014"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів фондів державного 
соціального страхування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57215  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циркалюк Вадим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Банк документів 2014"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою програми є створення єдиного реєстру електронного архіву 
документів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57216  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Геннадій Володимирович, Нечипорук Тетяна Володимирівна, 
Ямчукова Лариса Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Автоматизоване робоче місце, робоча 
станція "Е-Документ" для видачі документів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір призначений для автоматизації діяльності посадових осіб 
щодо виконання державних функцій та послуг з видачі фізичним 
особам документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, 
підтверджують громадянство.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57217  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Геннадій Володимирович, Нечипорук Тетяна Володимирівна, 
Ямчукова Лариса Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Автоматизоване робоче місце, робоча 
станція "Е-Документ" для формування документів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

362 

Анотація   

Даний твір призначений для автоматизації діяльності посадових осіб 
щодо виконання державних функцій та послуг з видачі фізичним 
особам документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57218  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Геннадій Володимирович, Нечипорук Тетяна Володимирівна, 
Ямчукова Лариса Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Автоматизоване робоче місце, робоча 
станція "Е-Документ" ЄІАС УМП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір призначений для автоматизації діяльності посадових осіб 
щодо виконання державних функцій та послуг з видачі фізичним 
особам документів, взяття біометричних даних, параметрів та 
реєстрації місця проживання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57219  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарких Юрій Серафимович, Лисоченко Сергій Васильович, Сусь 
Богдан Богданович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота "Досліди 
Резерфорда по розсіюванню а-частинок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання електронної лабораторної роботи 
по дослідній перевірці формули Резерфорда та ілюстрації фізичних 
процесів в динаміці, що відбуваються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57220  
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Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисоченко Сергій Васильович, Сусь Богдан Богданович, Круглий 
Дмитро Олександрович, Кухаренко Олег 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 "Віртуальна лабораторна робота 
"КИЇВСЬКИЙ ЯДЕРНИЙ МІКРОЗОНД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена, для виконання лабораторної роботи ілюстрації 
фізичних процесів в динаміці, що відбуваються при взаємодії 
високоенергетичного пучка іонів з речовиною та мікроаналізу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57221  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратенко Сергій Вікторович, Лисоченко Сергій Васильович, Сусь 
Богдан Богданович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота "Атомно-
силовий мікроскоп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При виконанні роботи студент вивчає роботу мікроскопа і за реаль-
ними експерементальними даними отримує навички роботи на ньому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57222  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арасламов Михайло Рімович, Нізієнко Борис Іванович, Омельченко 
Андрій Ігорович, Чеботарський Олександр Михайлович  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення (СПЗ) 
апаратури цифрової передачі радіолокаційної відеоінформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для перетворення аналогової відеоінформації від 
радіолокаційних станцій  у цифровий вигляд  для відображення на 
екрані  ПЕОМ первинної радіолокаційної інформації від оглядових 
імпульсних радіолокаторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57223  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черкасов 
Дмитро Володимирович  

 

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 екстрактор радіолокаційний А1000М"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для  автоматичної обробки аналогових сигналів 
з виходів первинного радіолокатора  й  наземного радіолокаційного  
запитувача.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57224  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черкасов 
Дмитро Володимирович  

 

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 стійку обміну  та документування А1000ОД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для прийому радіолокаційної інформації, її 
підсилення, маршрутизації та видачі споживачам.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

365 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57225  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черкасов 
Дмитро Володимирович  

 

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 стійку процесора обробки інформації А1000КС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення автоматичного прийому та 
обробки радіолокаційної  інформації, її мультирадарної обробки та 
видачі обробленої інформації споживача, синхронізації роботи усієї 
підключеної апаратури за часом та контролю технічного стану цієї 
апаратури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57226  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусяк Андрій Анатолійович, Шкель Юрій Андрійович, Черкасов 
Дмитро Володимирович  

 

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 стійку документування мовної інформації А1000ДР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичного запису на зовнішній носій, 
зберігання й відтворення мовних сигналів, що надходять на її вхід з 
різних джерел низькочастотних сигналів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57227  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Черкасов Дмитро Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Корпорація "Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка" 
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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 "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 
на стійку документування радіолокаційної інформації А1000ДВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для прийому та документування 
радіолокаційних даних від джерел радіолокаційної інформаціії та 
засобів обробки цієї інформації.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57228  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черкасов 
Дмитро Володимирович, Андрусяк Андрій Анатолійович  

 

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 робоче місце синхронного відтворення записаної інформації 
А100ВИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для відтворення записної інформації про 
повітряну обстановку  і мовної інформації в режимі як синхронного  
відтворення, так і в режимі автономного відтворення радіолокаційної і 
мовної інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57229  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Андрій Борисович  
 

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 інтегрований контролер прийомо-передаючого тракту первинного 
локатора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

367 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення формування сигналів 
зондування різної структури та тривалості, фільтрації і аналого-
цифрового перетворення ехо-сигналів приймача, формування й 
видання квадратурних компонентів сигналів в процесор цифрової 
обробки, управління передавальної та приймальної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57230  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієвський Юрій Іванович, Корнієвська Валентина Григорівна, 
Панченко Світлана Валеріївна, Богуславська 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)  Посібник "Валеріана лікарська"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник представлений у вигляді 10 розділів. 
Фармакогностична характеристика роду валеріани. Фармакологічне 
дослідження валеріани. Фітозасоби валеріани.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57231  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Сборник музыкальных альбомов авторских 
песен "Огонь пришел"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57232  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 творів "Альбом авторских песен № 10 "Пробуждение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57233  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алієв Октай Ага Керимович  
 

Повне ім’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 "Последняя жизнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній книзі йдеться про життя, в якому ми опинились зараз, про 
дорогу, якою ми йшли, та про дороги, яких ми не помітили на нашому 
шляху.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57234  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Олексій Олексійович (Ksenon)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "На пути к Свету"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57235  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербаков Станіслав Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Насквозь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57236  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бецко Галина Василівна (Галина Шамборовська)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійного ріаліті шоу "Мій особистий п'ятизірковий 
тренер" ("Реаліті шоу "Мій особистий п'ятизірковий тренер")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Назва проекту: Мій особистий п'ятизірковий тренер. Жанр: реаліті-
шоу. Хронометраж - 45 хв. Час виходу в ефір: прайм, по буднях. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57237  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бецко Галина Василівна (Галина Шамборовська)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійного талант-шоу для композиторів "10 секунд" 
("Талант-шоу "10 секунд")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Назва проекту: 10 секунд. Жанр: талант-шоу. Хронометраж: 120 хв. Час 
виходу в ефір: субота (неділя) прайм. Герої: музиканти, композитори, 
співаки і ті, що себе такими вважають. Журі: четверо фахівців 
музичної індустрії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57238  
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Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук'яненко Сергій Миколайович, Кондратьєва Оксана 
Володимирівна, Лой Оксана Анатоліївна, Кушнір Юрій 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна база даних "ЮРИСТ & ЗАКОН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана база даних використовується для зберігання, редагування 
інформації, що надається користувачу за допомогою комп'ютерних 
програм "БУХГАЛТЕР & ЗАКОН" і "ЮРИСТ & ЗАКОН" відповідно. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57239  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук'яненко Сергій Миколайович, Кондратьєва Оксана 
Володимирівна, Лой Оксана Анатоліївна, Кушнір Юрій 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна база даних "БУХГАЛТЕР & ЗАКОН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана база даних використовується для зберігання, редагування 
інформації, що надається користувачу за допомогою комп'ютерних 
програм "БУХГАЛТЕР & ЗАКОН" і "ЮРИСТ & ЗАКОН" відповідно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57240  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесарабов Денис Юрійович, Волинський Владислав Миколайович, 
Джейранов Яніс Теймуразович, Лук'янець Дмитро Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "Центр здоровья спины КИПАРИС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення логотипу складається з словосполучення на 
російській мові "Центр здоровья спины КИПАРИС"та графічного 
зображення, що вміщує в собі дві дуги, які торкаються одна одної 
зовнішніми стінками, які розміщені горизонтально, та переплетений 
стовп, який візуально нагадує кипарисове дерево, який з'єднаний з 
внутрішньою стінкою дуги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57241  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко 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 "ПОРТ: АРМ Оператора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для здійснення роздрібної торгівлі 
нафтопродуктами, супутніми товарами і послугами на АЗС. Програма 
надає можливість відпускання і реєстрації руху нафтопродуктів, 
реалізації і повернення супутніх товарів і побудови автоматизованої 
звітності по діяльності АЗС.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57242  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилько Павло Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважальної телевізійної передачі "Битва імен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Протягом сезону дві команди із відомих співаків та співачок змагаються 
між собою, виконуючи пісні легендарних артистів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57243  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилько Павло Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважальної телевізійної передачі "Новорічне шоу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У шоу зображуються 24 новорічні історії, пов'язані одним сюжетом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57244  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилько Павло Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважальної телевізійної передачі "Я - це ти, ти - це я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двоє популярних співаків (або гуртів чи дуетів) є суперниками у шоу. 
Їм необхідно ставити себе на місце опонента та співати пісні один одного.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57245  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буділовський Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "ПОРТФОЛІО: за січень 2012 по серпень 
2014"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57246  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Андрій Борисович, Пилипчук Володимир Григорович, 
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  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Законодавство - онлайн" ("БД "Законодавство")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для отримання нормативно-правової інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57247  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штефан-Токіч Інна Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Соблазненные светом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57248  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марина Морріс (Maryna Morris)  
 

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 "Maryna Morris School PERSONALITY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір англійською мовою, в якому автор розкриває секрети успіху 
життєвого шляху особистості від дитинства до дорослого життя. Книга 
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буде цікавою як для дітей, так і для дорослих. Ідеї автора є основою 
концепції авторської школи особистості Марини Морріс.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57249  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васьков Ярослав Валерійович, Стороженко Сергій Володимирович, 
Ничипоренко Дмитро Анатолійович, Лук'янець Віктор 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 "GovCore_Framework"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма характеризується високою продуктивністю при  
меншому споживанні ресурсів для розробки багатокористувацьких веб-
додатків, які орієнтовані для використання для управління 
державними процесами в державному секторі, для бізнесу і командного 
використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57250  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фадєєва Анна Володимирівна (Ганна Росич)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісенної лірики "Сім пісень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тексти пісень: "Я вірю, Балада", "Мамі", "Від слів твоїх...", "Романс", 
"Відштовхнутись від...", "Septima".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57251  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСР" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OpenService"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для автоматизації діяльності підприємств громадського 
харчування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57252  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Оксана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Схеми для вишивання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57253  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Государєва Тетяна Володимирівна, Мазанько Сергій Анатолійович, 
Кріштафович Станіслав Альбертович  

 

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 "Чудо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57254  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
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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 "Улетаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57255  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Отзовись" ("Неуловимая - Неуловимый")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57256  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 

Повне ім’я 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 "Вентос"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Вентос", "Зачем уходишь от меня?", "Сказочный 
рассвет", "Спасибі, мамо", "Спасибі, мамо-2".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57257  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

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)  Науковий твір "Чудо-чай" для повышения иммунитета, лечения 
бронхолегочных заболеваний, ожирения и диабета по Киричевской Л.Ф."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збір складається з суміші  трьох трав. Прийом чаю дозволяє ефективно 
впливати на слизову шлунково-кишкового тракту, знімає запальні 
явища, зменшує кількість цукру в крові, діє омолоджуючи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57258  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

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)  Науковий твір "Чай "Грудной сбор" для лечения бронхо-легочных 
заболеваний по Киричевской Л.Ф."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збір має наступний склад: лаванда, м'ята, чебрець, лофант анісовий, 
ісоп лікарський, котівник лимонний.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57259  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

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)  Науковий твір "Напиток скифов" для оздоровления желудочно-
кишечного тракта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Застосування даного напою дозволяє ефективно впливати на весь 
шлунково-кишковий тракт, посилює і відновлює секрецію шлунка і 
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шлунково-кишковий тракт, посилює і відновлює секрецію шлунка і 
підшлункової залози, впливає на обмінні процеси в організмі  людини.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57260  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слобожан Лариса Іванівна, Слобожан Даніїл Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа лечения заболеваний почек и 
мочевыводящих путей фитоэкстрактами Ломонос, Нефросан, Ксант, 
Барвиол, Нормосан, Антитромбин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма лікування заснована на використанні концептуального 
підходу до застосування фітоекстрактів, які дають можливість 
корелювати ланки сечовивідної  системи організму, а також  імунної та 
ендокринної систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57261  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слобожан Лариса Іванівна, Слобожан Даніїл Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа лечения заболеваний репродуктивной 
системы фитоэкстрактами Воробейник, Витилиго, Галантамин, 
Добрый молодец, Ворсянка и Айлант"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма лікування заснована на використанні концептуального  
підходу до застосування фітоекстрактів, які дають можливість 
корелювати ланки репродуктивної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57262  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібадов Яшар Садай-огли, Катаманова Джеміля Лемарівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод структурирования воды гармонизаторами Я.С. 
Ибадова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод заснований на впливі гармонізаторів на основі знань про 
енергію Інь і Янь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57263  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібадов Яшар Садай-огли, Катаманова Джеміля Лемарівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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 энергоинформационной диагностики и 
коррекции состояния живой системы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод заснований на графічному відображенні стану пацієнта у 
вигляді психограми з подальшим її вивченням і отриманням 
діагностичних висновків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57264  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібадов Яшар Садай-огли, Катаманова Джеміля Лемарівна, Портна 
Людмила Петрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика гармонизации личности с использованием 
медико-педагого-психологических тестов Я.С. Ибадова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика поєднує лікувальний і педагогічний ефект.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57265  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоглазов Володимир Олексійович, Клімчук Анастасія Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод прогнозирования риска летального исхода в 
течение одного года у больных хронической болезнью почек на 
гемодиализе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання даного методу дозволяє підвищити точність і 
інформативність прогнозування. Застосування методу в клінічній 
практиці дозволить провести заходи з профілактики ризику летального 
результату у хворих на хронічну хворобу нирок та гемодіалізі при 
призначенні пацієнтам адекватного патогенетичного лікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57266  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменок Євген Олександрович, Максютін Володимир 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 "Инновационная технология в сфере маркетинга и 
подачи звука 3D RAVS - Real 3D audible vector sales (Реальные 3Д 
звуковые векторные продажи)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана інноваційна технологія це встановлювана цілеспрямована 
система векторного напрямку звуку, що здійснює і підтримує 
імпульсне ведення людини до певної позиції точки в приміщенні або до 
заданого місця через групу приміщень. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57267  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доля Олена Михайлівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод лечения артериальной гипертензии у больных 
бронхиальной астмой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний метод заснований на включенні в комплексну терапію 
препарату еналаприлу в комбінації з гідрохлоротіазидом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57268  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роденко Дмитро Григорович, Гребінь Ірина Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Простые советы для высоких продаж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57269  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Софина Ольга Юріївна, Лозун Алла 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 "Стиснення зображень на основі паралельного 
алгоритму JPEG"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Результатом роботи програми є стиснене зображення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57270  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олесенко Віктор Сергійович, Лозун Алла 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 "Фільтрація зображень на основі 
модифікованого ДКП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Результатом роботи програми є відфільтроване від шумів зображення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57271  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасів Ірина Володимирівна (НИКА)  
 

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) "Помоги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка музичних творів містить пісні духовного плану: "Ангел 
Хранитель", "Не знаете ли вы", "Чертог", 
"Помоги", "Радость моя", "Молитве Иисусовой", "Прощальная", 
"Слава в Вышних Богу", "Любишь ли меня?", "Царь Саул".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57272  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бусел Вячеслав Тимофійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ/УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКИЙ СЛОВНИК 100000 СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У словнику вперше застосовано спрощену фонетичну транскрипцію 
мовою перекладу, що дає змогу українським і польським користувачам 
краще засвоїти фонетику, вимову, притаманну саме цим мовам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57273  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бусел Вячеслав Тимофійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ПОРТУГАЛЬСЬКО-
УКРАЇНСЬКИЙ/УКРАЇНСЬКО-ПОРТУГАЛЬСЬКИЙ СЛОВНИК 
50000 СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник призначений для працівників різних професій та учнів і 
студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57274  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровой Андрій Ігоревич  
 

Повне ім’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 "СВК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57275  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

384 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Розробка положення з управління 
інтелектуальною власністю промислового підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі описані методи збільшення кількісних та якісних показників 
інтелектуальної  власності на промисловому підприємстві, 
запропоновані два положення з управління інтелектуальною власністю 
підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57276  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "ІНТЕРПОЛ. Еволюція структури та діяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії здійснено  аналіз інституційної системи Інтерполу та 
систематизовано структурні компоненти  цієї організації кримінальної 
поліції.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57277  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брітік Володимир Іванович, Жиліна Олена Юріївна, Путятін Євген 
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 "Інформаційна система по відображенню 
багатовимірних даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система по відображенню багатовимірних даних 
дозволяє побудувати  наочну діаграму  в полярних координатах, на 
якій дані розділені на групи за певними ознаками.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57278  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Щит України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57279  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуда Лариса Ігорівна  
 

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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична обробка української народної пісні "Наталочко" для 
ансамблевого виконання у супроводі  бандури та скрипки   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений музичний супровід, в якому партія скрипки веде в 
основному мелодичну лінію, а партія бандури гармонічно наповнює 
фактуру акомпанементу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57280  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Майхрук Зоряна Василівна  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультиваріативний метод дослідження 
збудливості нейрона з індукцією дерева рішень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вирішення задачі якісного аналізу в моделі 
електричної активності нейрона.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57281  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Марія Іванівна, Рудик Ольга Вячеславівна  
 

Повне ім’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 "Клінічна термінологія. Словотвір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рудик О. В., Гуцол М. І. Клінічна термінологія. 
Словотвір: Посібник. - Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 
2010. - 348 с., т - 900пр. 

 

 

Анотація   

Посібник призначений для вивчення клінічної термінології і способів її 
утворення. Основний матеріал викладений у формі таблиць. Для 
студентів вищих медичних закладів медичної освіти ІІІ - ІV рівнів 
акредитації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57282  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Марія Іванівна, Чопик Юрій Степанович, Рудик Ольга 
Вячеславівна, Зобнів Ігор Миронович, Бондар Наталія Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ, УКРАЇНСЬКО-
ЛАТИНСЬКИЙ СЛОВНИК МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуцол М.І., Чопик Ю.С., Рудик О.В., Зобнів І.М., 
Бондар Н.В. Латинсько-український, українсько-латинський словник 
медичних термінів. - Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2013 - 
248 ст. 

 

Анотація   

Словник допоможе студентам оволодіти фаховою термінологією, 
підготувати їх до читання та розуміння спеціальної медичної 
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літератури стоматологічного спрямування, розвинути навички 
вільного практичного володіння розмовною німецькою мовою в межах 
своєї спеціальності, навчити їх методам адекватного перекладу, 
сприяти розвитку навичок самостійної роботи та подальшому 
збільшенню активного словникового запасу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57283  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Олексій Олегович, Клигуненко Олена Миколаївна, Ветошка 
Ірина 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)  Наукова стаття "Как оценить когнитивные функции перед кесаревым 
сечением?"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладене дослідження вагітних жінок у стані когнітивної 
реорганізації, як результат репродуктивного стану.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57284  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Марія Іванівна, Чопик Юрій Степанович, Рудик Ольга 
Вячеславівна, Зобнів Ігор Миронович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "LINGUA LATINA (РОБОЧИЙ ЗОШИТ) І - ІІ 
частини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робочий зошит з латинської мови розрахований для студентів 
стоматологічного факультету, як самостійна та індивідуальна робота, 
щодо вивчення латинської мови, а також для підготовки тематичних 
контрольних робіт та для самостійної підготовки до модульного 
контролю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57285  
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Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Марія Іванівна, Зобнів Ігор Миронович, Рудик Ольга 
Вячеславівна, Чопик Юрій Степанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "LINGUA LATINA (РОБОЧИЙ ЗОШИТ) І-ІІ 
ЧАСТИНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета робочого зошита: сформувати у студентів навички та вміння 
читати рецепта та назви ліків латинською мовою, перекладати їх з 
латинської мови й отримувати необхідну інформацію для професійного 
використання, закріпити знання граматичного матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57286  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Марія Іванівна, Зобнів Ігор Миронович, Рудик Ольга 
Вячеславівна, Чопик Юрій Степанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "ЛАТИНСЬКА МОВА І ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуцол М.І., Зобнів І.М., Рудик О.В., Чопик Ю.С. 
Підручник з латинської мови для студентів медичного факультету 
спеціальності "Сестринська справа". - Ів.-Фр.: ІФНМУ, 2012 - 344 с. 

 

Анотація   

Підручник розрахований для студентів медичного факультету 
спеціальность "Сестринська справа". Мета його - навчити студента не 
лише основ латинської граматики, а медичної термінології 
(анатомічно-гістеологічної, фармацевтичної та клінічної).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57287  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Марія Іванівна, Рудик Ольга Вячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Українсько-латинський тлумачний словник клінічних 
термінів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуцол М.І., Рудик О.В. Українсько-латинський 
тлумачний словник клінічних термінів. Посібник. - Івано-Франківськ: 
Видавець Кушнір Г.М., 2009. - 428 с. 

 

Анотація   

У зв'язку з надзвичайно швидким прогресом науки, розвиток 
міжнародних контактів, а також враховуючи необхідність співпраці 
між різними навчальними закладами Європи у контексті Болонського 
процесу, слід відзначити, що велику роль у взаєморозумінні науковців 
різних країн відіграє вивчення латинської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57288  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний сценарій короткометражного ігрового художнього 
фільму "Наш віртуальний світ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальний сценарій розвиває  мету сучасного  життя, що  всі 
занурені  в свій віртуальний світ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57289  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машихін Юрій 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 "Система OFFшорного мировоззрения (термины, 
определения)" ("С.О.М")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Кожна наука, яка затверджує сферу діяльності, наголошує гіпотезу, аксіо-
ми та закони, що регулюють відносини, щодо гуманітарних наук, то їх 
взагалі  не існує, оскільки в них відсутні такі гіпотези, аксіоми  та інші.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57290  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Вікторія Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Екстенсивність змін рівня імуноглобулінів у сироватці 
крові телят (коефіцієнт ЕЗІК-36)" ("Коефіцієнт ЕЗІК-36")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір характеризує закономірності формування рівня імуноглобулінів у 
відношенні до концентрації загального білка  сироватки крові 
новонароджених телят 36-ти годин життя, яких формування 
дефіцитного рівня  імуноглобулінів у крові  обумовлює розвиток 
імунодефіцитного стану організму.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57291  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Вікторія Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Екстенсивність змін рівня імуноглобулінів у сироватці 
крові телят (коефіцієнт ІЗІК-36)" ("Коефіцієнт ІЗІК-36")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відображає інтенсивність формування колострального імунітету у 
новонароджених телят перших 36-ти  годин життя, у яких недостатній 
рівень імуноглобулінів у крові обумовлює розвиток імунодефіцитного 
стану організму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57292  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Надія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фінансова безпека аграрних формувань"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає сучасні наукові підходи до формування  системи 
фінансової безпеки в системі корпоративного  управління аграрних 
формувань.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57293  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Надія Миколаївна, Данилевська-Жугунісова Ольга 
Євгеніївна  

 

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 "Фінанси"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які 
вивчають "Фінанси" або "Теорія фінансів". В ньому розглядаються 
сутність і функції фінансів, їх роль та функції в економічному і 
соціальному житті суспільства, склад фінансової системи України, 
завдання та основні напрями сучасної фінансової політики, проблеми її 
реалізації за допомогою фінансового механізму.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57294  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика та механізм прогнозування фінансової 
кризи банківських установ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає схему дій з діагностики і запобігання фінансовій кризі в 
банку та передбачає виявлення  індикаторів фінансової кризи, 
розрахунок інтегрального  рейтингу фінансового стану будь-якого 
окремо взятого банку і у разі потреби - розробку комплексу заходів  
антикризового характеру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57295  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сірик Тамара Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір загального користування "ЗОВ 
ПРЕДКОВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основне завдання твору ознайомити читача з бурхливими  подіями 
поколінь цієї родини на великому історичному проміжку. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57296  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

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 з'їздів одиночних і перехресних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній методиці викладено порядок проведення випробувань з'їздів 
одиничних і перехресних. У методиці описані наступні види 
випробувань: визначення геометричних розмірів; динаміко-міцнісні; 
експлуатаційні; визначення твердості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57297  
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Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скогарєв Ігор Євгенович, 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 чеки гальмівної колодки для вагонів 
залізниць колії 1520 мм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методиці описані наступні види випробувань: визначення 
геометричних розмірів; визначення твердості; визначення хімічного 
складу. Також викладені цілі динаміко-міцнісних та експлуатаційних 
випробувань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57298  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобозєв Андрій Ярославович, Попова 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 клем роздільного скріплення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика містить розроблені методи: заміри геометричних параметрів 
клем роздільного скріплення; хімічний склад та механічні властивості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57299  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуденко Володимир Григорович, Аврунін Олег Григорович, Тимкович 
Максим Юрійович, Курінний Вячеслав Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний 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 створення персоналізованої 
анатомічної моделі діафрагми людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для побудови тривимірної комп'ютерної моделі 
діафрагми з урахуванням індивідуальних особливостей, а також 
природних анатомічних отворів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57300  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махніцький Андрій Вікторович, Фіра Дмитро Богданович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Общая 
хирургия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір висвітлює основи асептики, антисептики, вчення про кров, 
гнійні рани, курації хворих, основи анестизії, травматології. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57301  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махніцький Андрій Вікторович, Фіра Дмитро Богданович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Сестринська 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі висвітлюють основні необхідні навики медсестринства - 
переливання крові, визначення групи крові, ведення ран, основні 
сестринські маніпуляції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57302  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махніцький Андрій Вікторович, Фіра Дмитро Богданович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Уход за 
хирургическими больными"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір висвітлює питання догляду за хворими на етапах 
приймального відділення, хірургічного стаціонару до та після 
операційного періоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57303  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махніцький Андрій Вікторович, Фіра Дмитро Богданович, Кушнір 
Роман Яремійович, Шідловський Олександр Вікторович  

 

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 "Patient care in 
surgery"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі висвітлюються питання догляду за хворими на етапах 
приймального відділення, хірургічного стаціонару до та після 
операційного періоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57304  
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Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махніцький Андрій Вікторович, Фіра Дмитро Богданович, Кушнір 
Роман Яремійович, Шідловський Олександр Вікторович  

 

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 "Nursing 
practice"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах висвітлюються основні необхідні навики медсестринства 
- переливання крові, визначення групи крові, ведення ран, основні 
сестринські маніпуляції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57305  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махніцький Андрій Вікторович, Фіра Дмитро Богданович, Кушнір 
Роман Яремійович, Шідловський Олександр Вікторович  

 

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 
surgery"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах висвітлюються основні аспекти, антисептики, вчення про 
кров, гнійні рани, курація хворих, основи анестезії, травматології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57306  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Петро Олександрович, Запорожан Степан Йосипович  
 

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 "Догляд за 
хірургічними хворими"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах висвітлюються питання догляду за хворими на етапах 
приймального відділення, хірургічного стаціонару до та після 
операційного періоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57307  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Петро Олександрович, Запорожан Степан Йосипович  
 

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 "Сестринська 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В підручнику висвітлюються основні необхідні навики медсестринства 
- переливання крові, визначення групи крові, ведення ран, основні 
сестринські маніпуляції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57308  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості проведення санації порожнини рота у дітей 
дошкільного віку в умовах загального знеболення. Частина І: 
Лікування неускладненого карієсу тимчасових зубів у дітей 
дошкільного віку в умовах загального знеболення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Мета дослідження - обгрунтувати обсяг і послідовність виконання 
стоматологічних маніпуляцій для лікування неускладненого карієсу 
тимчасових зубів у дітей  дошкільного віку в умовах  загального 
знеболення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57309  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритми 
проведення стоматологічних (терапевтичних) маніпуляцій при 
лікуванні неускладненого  карієсу тимчасових зубів на різних етапах їх 
розвитку в умовах загального знеболення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані обсяг та послідовність виконання стоматологічних 
маніпуляцій при лікуванні неускладненого карієсу тимчасових зубів на 
різних етапах їх розвитку в умовах загального знеболення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57310  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карась Анатолій Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Патент на втулку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57311  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карась Анатолій Андрійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Патімат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57312  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карась Анатолій Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман-хроніка "Диктатура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57313  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карась Анатолій Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір для дітей "Одкровення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57314  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карась Анатолій Андрійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Любов к Отчизні де героїть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57315  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сборник легенд и сказок Форта Росс. Сказка о 
том, как Люди Моря укротили Американский Ветер" ("Сборник 
легенд и сказок Форта Росс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пригоди бешкетного індіанського хлопчика - Хезуту. Казка стала 
переможцем міжнародного літературного конкурсу, присвяченого 
історії Форт Росс (вересень 2014).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57316  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "РАССКАЗ "ЕВРОМАЙДАН, ПРАДА И 
КРЫЛЫШКИ ЛЕБЕДЁНКА" ИЗ СБОРНИКА РАССКАЗОВ "ПРАДА 
НОСИТ НЕ ТОЛЬКО ДЬЯВОЛ!!!" ("ЕВРОМАЙДАН, ПРАДА И 
КРЫЛЫШКИ ЛЕБЕДЁНКА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідь про пригоди дівчини інваліда - Лізи, яка наважилася 
приїхати до столиці з провінції і знайшла своє щастя на революційному 
Майдані.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57317  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мул Сергій 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 "Комплекс тестів, які дозволяють оцінити психологічну 
готовність кандидата до виконання майбутніх посадових обов'язків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс тестів дозволяє оцінити психологічну готовність кандидата 
до виконання майбутніх посадових обов'язків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57318  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каретний Анатолій Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Гравитация любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57319  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярчук Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Операция Алькор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія відбувається в далекому минулому, коли на скіфію "пішо" війною 
Персидський цар Дарій І.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57320  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файн Зорій Юхимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Музична творчість Зорія Файна 1988-1997 років"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Більша частина творів автора була знищена під час пожежі в листопаді 
1997 року: ноти, рукописи та аудіозаписи.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57321  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновальчук Георгій 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 "Осколок Пустоты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57322  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Треумов Діомід 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 "IST.Realtor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для агенств нерухомості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57323  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрик Ярина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фотографіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юрик Я.М. Фотографіка : навч. посібник / 
Я.М.Юрик. - Львів : "Сполом", 2013. - 176 с. : іл. 

 

Анотація   

Висвітлено теорію фотографіки та сучасні тенденції її розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57324  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурова Антоніна Іванівна, Шпак В'ячеслав Станіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх 
органів: Методичні рекомендації до практичних та семінарських 
занять для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 
6.010203 "Здоров'я людини" всіх форм навчання"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета курсу - дати студенту знання про основні зхворювання 
внутрішніх органів та сформувати систему знань щодо методів 
реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57325  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпак В'ячеслав Станіславович, Гурова Антоніна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Основи догляду за хворими та інвалідами. Текст 
лекцій для студентів напрямів підготовки 6.010203 Здоров'я людини та 
6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У наших лекціях систематизовано і коротко представлені основні 
сучасні матеріали, розробок з даної тематики за основні роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57326  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бердник Громовиця 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 сценарій документального фільму "МИХАЙЛО 
НЕЧАЙ. МОЛЬФАР. МУЗИКАНТ. МИСЛИТЕЛЬ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний сценарій до документального фільму створений 
Громовицею Бердник. Про життя, діяльність та основні роки відомого 
карпатського мольфара та народного майстра музиканта - Михайла 
Михайловича Нечая.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57327  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Андрій Сергійович, Громовий 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 "Генерація власних шумів вхідних пристроїв 
приймальних  систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на мові програмування С++ є частиною 
програмного забезпечення  для  дослідження параметрів приймачів 
різних типів у лабораторних умовах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57328  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громовий Дмитро Сергійович, Мельничук Андрій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний стенд для виконання 
лабораторної роботи дослідження параметрів та систем потужного 
радіопередавача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на мові програмування С++, створена для 
віртуального дослідження роботи радіопередавача в різних режимах 
роботи.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57329  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Андрій Сергійович, Громовий 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 "Модуль управління системами 
термоелектричних генераторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на мові програмування С++ та призначена для 
автономного керування системами термоелектричного генератора з 
автоматичною фіксацією та відображення всіх його параметрів у 
реальному часі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57330  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Андрій Сергійович, Громовий Дмитро Сергійович  
 

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 "Автоматична підсистема викачки газів з 
вугільних шахт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автономного визначення тиску та типу газів, 
попередження  на пульт управління про небезпеку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57331  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочерга-Яцухненко Віолетта Андріївна (Віолетта-фіалка)  
 

Повне ім’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 "Кохання Ангела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Безтурботні дні киянки Софії закінчуються на революційному 
Євромайдані, де вона зустрічає взаємне кохання з донецьким парубком. 
Вона рада зустрічати безліч патріотичних однодумців, а в часи 
перемир'я з владою гуляють відомими місцями Києва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57332  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочерга-Яцухненко Віолетта Андріївна (Віолетта-фіалка)  
 

Повне ім’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 "Річка шаленого життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спокійне життя української родини щомиті може перетворитись на 
страждання через випадкову зустріч Левка з красунею русалкою. 
Зачарований її перевтіленнями і можливістю літати у паралельному 
світі, він щоразу біжить до неї, розмовляє про Бога і потойбіччя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57333  
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Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзецюк Костянтин Сергійович, Ковтун В'ячеслав Васильович, 
Павлюк Денис 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 управління контентом KCMS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення, редагування та форматування 
даних, які знаходяться на веб-сайті. Програма підтримує 
багатомовність, адаптується до мобільних пристроїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57334  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Методика лечения сахарного диабета 
2го типа "Викей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано новий метод, що включає комплекс фізичних вправ та 
навантажень, які закріплюються системою планування з етапами 
постійного нагляду та формуванням звички до певного режиму 
харчування, споживання лужної води, зміни способу життя, проведення 
фізіотерапевтичних процедур тощо.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57335  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимик Ганна Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я буду рядом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57336  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лященко Євген Вячеславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток до мобільних пристроїв "Будильник 
Alarmix"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний додаток являє собою будильник, розроблений для використання 
на мобільній платформі Android або iOS. Додаток дозволяє 
встановлювати точний час, коли звуковий сигнал або мелодія почне 
відтворюватись.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57337  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лященко Євген Вячеславович  
 

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)  Складений твір "Збірка музичних творів для використання в додатку 
до мобільних пристроїв "Будильник Alarmix"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мелодії призначені для використання в додатку для мобільних 
пристроїв "Будильник Alarmix". Мелодії спеціально створені для того, 
щоб забезпечити комфортне пробудження користувача.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57338  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Немчин Олександр Федорович (Олександр Небесний)  
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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)  Письмовий твір "Миллионер. Основные принципы организации 
БИЗНЕСА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі викладено основні принципи організації інноваційного бізнесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57339  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Tomorrow"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57340  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Knock Knock"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57341  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
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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)  Музичний відеокліп "Knock Knock"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57342  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Злиття сімей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57343  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57344  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Зло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57345  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Прекрасне сонце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57346  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Досконалість"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57347  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Самовдосконалення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57348  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Шляхи несповідимі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57349  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Чужі ролі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57350  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Істина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57351  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Мрії здійсненні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57352  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Три крапки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57353  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Лінія Ф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57354  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Настрій нуль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57355  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Літо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57356  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Слід нескінченності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57357  
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Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Дар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57358  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

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 "Веселка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57359  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубехіна Тетяна Василівна, Бєлікова Наталія Олександрівна, Кас'ян 
Павло 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 "ZBK: ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ БАКАЛАВРІВ З 
ТУРИЗМУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для педагогічного оцінювання рівня 
формування інформаційної культури бакалаврів з туризму у процесі 
фахової підготовки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57360  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Михайло Тарасович (Михайло Грім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня (слова і музика) "Твори добро для війська України!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57361  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Только Чудо или к кому приходит святой 
Николай" ("Только Чудо")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Святкова різдвяна новорічна казка-фентезі для дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57362  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречківська 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 "Структурно-функціональна модель 
організації медичної допомоги працюючим"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57363  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кунгурцева Людмила Володимирівна , Бажанюк Валентина 
Станіславівна, Шаповалов Борис Борисович  

 

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 "Психологічний супровід обдарованих дітей в 
умовах навчання у школі-інтернаті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57364  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Максим Васильович, Гарнага Володимир Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для моделювання 
роботи АЦ та ЦА перетворювачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює обчислення на базі вхідних даних, вихідні 
результати представляються в текстовому та графічному вигляді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57365  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимик Ганна Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не со мной"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57366  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Олена Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Діапазон прийнятності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга розкриває нову концепцію психоматики  і дає ключ до здоров'я 
через розширення меж діапазону прийнятності, гармонію зі світом, 
цілісність душі і тіла.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57367  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Олена Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Диапазон приемлемости"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57368  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Олена 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)  Оповідання "Луна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57369  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Олена Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка для дітей "Тітікака"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57370  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Регистратор системы испытания сосудов 
давления" ("Press")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для випробування тиском різної 
продукції (судини, балони, труби тощо), що підлягає обов'язковій і 
добровільній сертифікації на відповідність нормативним технічним 
вимогам. У системі за допомогою преса створюється необхідний тиск 
рідини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57371  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриловська Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

420 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Герої"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57372  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корягіна Єкатерина Євгенівна, Фартушна Олена Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія ілюстрацій "Ознаки півкульного інсульту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57373  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фартушна Олена Євгенівна, Віничук Степан Мілентійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Транзиторні ішемічні атаки" ("ТІА")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57374  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 "КАРТИНКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ (формат А4)"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57375  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

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 ТА ДИТЯЧІ КАРТИНКИ (формат А5)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57376  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

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 "ДИТЯЧІ МАЛЮНКИ (формат А6)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57377  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 "КАРТИНИ (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером різноманітних 
картин: ікони з молитвами, натюрморти та видатні споруди міст світу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57378  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

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 "eCast"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "eCast" - це сучасне, web-орієнтоване програм-
не забезпечення з інтегрованим синхронним центром обробки SMS.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57379  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шивцова Марина Геннадіївна  
 

Повне ім’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 "Marina Shyvtsova"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою стилізоване написання імені та прізвища заявника, 
біля якого зображені стилізовані літери "M" та "S".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57380  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусько Олександр Андрійович, Самойленко Юрій Олексійович, 
Ханко Віталій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Енциклопедія "Полтавіка. Полтавська Енциклопедія: у 12 томах - том 
9: образотворче і декоративне мистецтво"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57381  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксенія Заставська (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Щедрик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57382  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Алла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57383  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Трактриса к точке возврата"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57384  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесниченко Анатолій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
фотографічний твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Проект новой компоновки сооружений 
Рогунской ГЭС, повышающей надежность и безопасность в 
эксплуатации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор твору пропонує альтернативні варіанти компоновки споруд, при 
якій зростає надійність в експлуатації і скорочуються загальні терміни 
тривалості будівництва Рогунської ГЕС.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57385  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесниченко Анатолій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Проект совместной роботы 
энергосистем Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по 
преобразованию летней энергии в зимнюю энергию" 
("Энергообменный мост Таджикистан - Кыргызстан")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Автор пропонує варіанти виробництва літньої енергії енергосистемами 
Республіки Таджикістан та Киргизької Республіки, яке задовольнить 
потреби цих Республік і в зимовій енергії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57386  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесниченко Анатолій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "ПРОЕКТ АЛАЙСКО-ФЕРГАНСКОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ГАЗОТРАНСПОРТНОГО, 
ИРРИГАЦИОННОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА 
УЗБЕКИСТАН-КЫРГЫЗСТАН-КИТАЙ" ("АЛАЙСКО-
ФЕРГАНСКИЙ КОРИДОР (АФК))  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор твору пропонує альтернативний варіант коридору в Китай, що 
проходить по найбільш короткій трасі, а саме - Алайсько-Ферганський 
коридор - Фергана-Кизил-Кія-Джамал Кирчін-Сариташ - Іркештам. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57387  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Дмитро 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)  Сценарій "Лето 2016"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний сценарій відображає взаємини головних героїв, що пережили в 
минулому особисті драми та все ж знаходять в собі сили змінити все і 
знайти гармонію в маленькому містечку біля моря.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57388  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзецина Микола Васильович, Дзеціна Георгій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір садово-паркового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір садово-паркового мистецтва "Кіт Сфінкс" ("Кіт "Сфінкс")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "Кіт "Сфінкс" призначений для дизайнерського розміщення в 
садах або парках для кращого сприйняття людиною природних і 
рукотворних ландшафтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57389  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзецина Микола Васильович, Дзеціна Георгій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір садово-паркового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір садово-паркового мистецтва "Гном Василь" ("Гном "Василь")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для дизайнерського розміщення в садах або парках 
для кращого сприйняття людиною природних і рукотворних 
ландшафтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57390  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москов Микола Васильович, Москова Тетяна Миколаївна, Заєц 
Сергій Семенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Целебные свойства комнатных растений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57391  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москов Микола Васильович, Москова Тетяна Миколаївна, Філіппова 
Інна Михайлівна, Заєц Сергій Семенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Целебные свойства тропических и субтропических плодовых 
растений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57392  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова Віра Модестівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Містичний детектив-роман "Смерть - награда за дерзость"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гуру Манлуп випадково дізнається про змову його Святості Панчет-
Лами з католицьким священиком, метою якої є зруйнувати найбільшу 
цінність буддистів всього світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57393  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана Володимирівна, Співак Марина Вікторівна, 
Плугатир Максим Віталійович, Пастух Ігор Дмитрович, 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 учбового 
характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Адміністративний процес"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57394  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана Володимирівна, Дорогих Владилен Миколайович, 
Співак Марина Вікторівна, Плугатир Максим Віталійович, Пастух 
Ігор Дмитрович, Дрозд Олексій Юрійович, 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 учбового 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник "Митне 
право"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57395  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федотова Наталія Анатоліївна, Сидоренко Аліна Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Електронні навчальні курси по вивченню графічного 
пакету SolidWorks"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає додатки: "Лекції", "Практики", "Відео", "Реєстрація", 
"Тест". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57396  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Олег Михайлович, Водчиць Олександр Григорович, 
Добровольський Юзеф Броніславович, Іванов Володимир Львович, 
Луценко Олександр Кіндратович, Сєченєв Олександр Матвійович, 
Олейник Євген Федорович, Лоза Ігор Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний апарат оцінювання результатів 
виконання програм розвитку складних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичний апарат дозволяє отримати (інтегральну) оцінку 
виконання програми розвитку будь-якої складної системи з 
урахуванням факторів повноти та своєчасності фінансування заходів 
цієї програми протягом визначеного терміну її виконання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57397  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сулим Татьяна Артемовна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "В поисках священного Грааля. Я расскажу вам о себе 
и о выборе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57398  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрій Лучанко  (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 "Небо падає"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57399  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна, Кривенко Ольга Федорівна, Чорна 
Тетяна Володимирівна, Ковель Аліна Олегівна, Рудик Петро 
Павлович, Лозова Наталя Василівна, Сакунов Олексій 
Володимирович, Рябцун Тетяна Олександрівна, Цибулькіна Валентина 
Валентинівна, Леонова Вероніка Михайлівна, Патлань Анна 
Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "ХОРЕОГРАФІЧНА ВИСТАВА 
"ЛЕГЕНДА ПРО ПТАХА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хореографічна вистава складається з десяти танцювальних номерів, 
які демонструють хореографічні замальовки з життя птахів: 1. 
Хореографічна композиція "Курчата"; 2. Сучасна хореографічна 
композиція "Ластівка і принц"; 3.Хореографічна композиція 
"Фламінго"; 4. Хореографічна композиція "Ті, що співають у терені"; 
5. Хореографічна композиція "Легенда про дівчину-чайку"; 6. Сучасна 
хореографічна композиція "Небо засинай"; 7. Хореографічна 
композиція "Яструб-птах волі"; 8.Хореографічна композиція 
"Пташиний переполох"; 9.Сучасна хореографічна композиція "Жар-
птиця"; 10. Сучасна хореографічна композиція "Політ двох сердець".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57400  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна, Яцюк Світлана Сергіївна, 
Марінченко Марина Миколаївна, Шпак Богдан Миколайович, 
Адаменко Діана Володимирівна, Видрик Марія Анатоліївна, Іпатова 
Тетяна Леонідівна, Ковальчук Руслана Анатоліївна, Мазур Любов 
Миколаївна, Марущак Олена Сергіївна, Медвідь Анна Ігорівна, Надеїн 
Ольга Валентинівна, Прилуцька Олена Олександрівна, Руденко 
Олександра Михайлівна, Сивачук Оксана Сергіївна, Федорова Юлія 
Леонідівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

431 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Творчий проект "Право на життя: хореографія проти 
наркотиків та алкоголізму" ("Право на життя")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Творчий проект - це мистецький твір в стилі перфоманс, в основу 
сценарію покладені реальні історії нарко- та алкозалежних, які змогли 
перемогти залежність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57401  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко В'ячеслав Володимирович, Гордієнко Галина Миколаївна, 
Кривошея Ігор Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія середніх віків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія середніх віків. Практикум. Частина І: навч. 
посібник / уклад. В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея. - 
Умань: ВПЦ "Візаві" (Видавець "Сочінський"), 2014. - 574 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57402  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник тестових завдань "Навчально-методичний посібник 
"Методика навчання екології"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Совгіра С.В. Методика навчання екології : Збірник 
тестових завдань: навчально-методичний посібник / С. В. Совгіра - 
Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2014. - 106 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57403  
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Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник тестових завдань "Навчально-методичний посібник 
"Технологія та організація природоохоронних робіт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Совгіра С.В. Технологія та організація 
природоохоронних робіт: Збірник тестових завдань : навчально-
методичний посібник / С.В. Совгіра - Умань : Видавничо-
поліграфічний центр "Візаві", 2014. - 150 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57404  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник тестових завдань "Навчально-методичний посібник 
"Соціальна та екологічна безпека діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Совгіра С.В. Соціальна та екологічна безпека 
діяльності : Збірник тестових завдань : навчально-методичний 
посібник / С.В. Совгіра - Умань : Видавничо-поліграфічний центр 
"Візаві", 2014. - 236 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57405  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник тестових завдань "Навчально-методичний посібник "Основи 
наукових досліджень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Совгіра С.В. Основи наукових досліджень : Збірник 
тестових завдань : навчально-методичний посібник / С.В. Совгіра - 
Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2014. - 116 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57406  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник тестових завдань "Навчально-методичний посібник 
"Заповідники та заповідна справа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Совгіра С.В. Заповідники та заповідна справа : 
Збірник тестових завдань : навчально-методичний посібник / С.В. Сов-
гіра - Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2014. - 190 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57407  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник тестових завдань "Навчально-методичний посібник 
"Екологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є. Екологія. Збірник тес-
тових завдань: навчально-методичний посібник / С.В. Совгіра, Г.Є. Гон-
чаренко - Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2014.-174 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57408  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Сільське парафіяльне духовенство Київської єпархії: 
узагальнений портрет кінця XVIII - початку ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузнець Т.В. Сільське парафіяльне духовенство 
Київської єпархії: узагальнений портрет кінця XVIII - початку ХХ 
століття. / Т.В. Кузнець. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр 
"Візаві", 2013. - 464 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57409  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Олег Іванович, Соболенко Ігор 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)  Навчальний посібник "Футбол, міні-футбол та методика його 
викладання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Футбол, міні-футбол та методика його викладання / 
укл. О. І. Андрощук, І. М. Соболенко - Умань: Видавничо-
поліграфічний центр "Візаві", 2013. - 116 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57410  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколенко Людмила Степанівна, Колодій Валентина Анатоліївна, 
Циганівська Оксана Іванівна, Мосендз 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)  Навчально-методичний посібник "Вікова фізіологія. Тести, завдання 
для самопідготовки і модульної контрольної роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вікова фізіологія. Тести, завдання для самопідготовки 
і модульної контрольної роботи: Навчально-методичний посібник / Л.С. 
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Соколенко, В.А. Колодій, О.І. Циганівська, Т.М. Мосендз : за ред. Т.Д. 
Плахтія. - Кам'янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. - 192 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57411  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошея Ірина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Неурядова старшина Української козацької держави 
(XVII-XVIII ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кривошея І. І. Неурядова старшина Української 
козацької держави (XVII-XVIII ст.) : монографія /  І.І. Кривошея. -  К.: 
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. -  Т. 1. - 616 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57412  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Дидактика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ярошинська О.О. Дидактика : навч. посіб. / О.О. Яро-
шинська. - 2-ге вид., перероб і доп. - Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. - 344 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57413  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотна Оксана Адольфівна  
 

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 "Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у 
країнах Європейського Союзу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Заболотна О. А. Теорія і практика альтернативної 
шкільної освіти у країнах Європейського Союзу : монографія / О. А. За-
болотна. - Умань : ФОП Жовтий, 2013. - 364 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57414  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенчук 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)  Монографія "Священицькі родини Уманщини (ХІХ - початок ХХ ст.)"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Семенчук О.О. Священицькі родини Уманщини (ХІХ - 
початок ХХ ст.) / О.О. Семенчук : Видавничо-поліграфічний центр 
"Візаві", 2013. - 240 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57415  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сучасна хореографічна композиція "ТАКА ЯК ТИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана композиція - це історія про почуття та розчарування. Тема 
хореографічної постановки - онкологія як духовна проблема сучасного 
суспільства. Ідея - руйнівна сила розчарування в почуттях для жінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57416  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Турецький народний танець "Халай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Регіональні народні танці у Туреччині - традиційні танці, які є 
типовими для сільських районів. Halay: "Хала"; слово походить від 
витоків "Алай", що означає єдність, об'єднання, співпраця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57417  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Гуцульський танець "Гонивітер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Український народ протягом століть створював самобутню культуру, 
яка відображає його багатогранне життя. Одним з її найцінніших 
скарбів є танцювальне мистецтво, яке весь час удосконалюється і 
поповнюється новими ідеями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57418  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Володимир Євгенійович  
 

Повне ім’я або повне 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 технічної підтримки EOS for 
SharePoint UA" ("Система технічної підтримки EOS for SharePoint 
UA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма для здійснення технічної підтримки електронного 
документообігу в підприємстві, установі, організації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57419  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Володимир Євгенійович  
 

Повне ім’я або повне 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 EOS for SharePoint UA" ("Система 
EOS for SharePoint UA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для здійснення електронного документообігу в підприємстві, 
установі, організації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57420  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатова Катерина 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)  Збірка віршів "Бо так і є..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57421  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатова Катерина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Про наших малюків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57422  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег Вікторович, Павлова Юлія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Керування енергоефективністю 
інструментами ринку електричної енергії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано новий спосіб та дієвий механізм керування 
енергоефективністю інструментами ринку двохсторонніх договорів та 
балансуючого ринку. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57423  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісник В'ячеслав Павлович  
 

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 Адаптер ССП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для перетворення аналогових сигналів 
двоканального синхронного приводу в окремі сигнали СЕВЕР 
(NORTH) і маштабні азимутальні імпульси MAI (ACP), діагностики та 
узгодження сельсинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57424  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 Адаптер PRV"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для забезпечення прийому, аналого-
цифрового перетворення радіолокаційних сигналів радіовисотоміра і 
передавання цифрових даних в процесор.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57425  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гострий Анатолій Іванович  
 

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 плату А380-16-канальний адаптер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для забезпечення перетворення вхідних 
аналогових сигналів у цифрову форму й видачі їх на магістраль 
комп'ютера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57426  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гострий Анатолій Іванович  
 

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 плату А092 - РСІ адаптер вводу-виводу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

441 

Анотація   

Дана програма призначена для вводу 128 оцифрованих аудіоканалів в 
пам'ять комп'ютера, а також виводу 1-го каналу для прослуховування 
через зовнішній гучномовець. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57427  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісник В'ячеслав Павлович  
 

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 Адаптер Х-RADAR" створений співробітником корпорації 
"Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для прийому цифрового перетворення 
аналогових сигналів, обробки та передавання цифрових даних у 
процесор обробки РЛІ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57428  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черкасов 
Дмитро Володимирович  

 

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 екстрактор автоматичного зйому висоти та управління висотоміром 
А1000H"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для цифрової автоматичної обробки 
аналогових сигналів з виходу радіовисотоміра, автоматичного 
керування виводом висотоміра на азимут повітряних об'єктів, 
автоматичного виявлення відміток від повітряних об'єктів і 
визначення їх кутомісних координат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57429  
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Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісник В'ячеслав Павлович  
 

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 Адаптер HDLC 4х4"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для здійснення зв'язку комп'ютера з 
модемами щодо інтерфейсу RS-232C у синхронному режимі, 
формування кадру (фрейму) сполучення з додаванням коду 
підтвердження та перевіркою правильності прийому та обміну 
інформацією з абонентами по 4 дуплексним каналам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57430  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісник В'ячеслав Павлович  
 

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 Адаптер HDLC 8"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для здійснення зв'язку комп'ютера щодо 
інтерфейсу RS-232С у синхронному режимі, перевірки правильності 
прийому та обміну інформацією з абонентами по 8 прийомним каналам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57431  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черкасов 
Дмитро Володимирович  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 
на автоматизоване робоче місце командного пункту А100КП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для прийому, обробки, відродження й 
видачі радіолокаційної та іншої інформації, уведення команд управлін-
ня з метою забезпечення виконання завдань щодо управління бойови-
ми діями й контролю порядку використання повітряного простору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57432  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сміян Світлана Іванівна, Коморовський Роман Ростиславович, 
Квасніцька Оксана Степанівна, Лепявко Андрій Андрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Internal 
medicine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57433  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сміян Світлана Іванівна, Коморовський Роман Ростиславович, 
Квасніцька Оксана Степанівна, Лепявко Андрій Андрійович, 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 "Внутренняя 
медицина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57434  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Лариса Петрівна, Свистун Ірина Ігорівна, Лихацька 
Галина Василівна, Лепявко Андрій Андрійович, Слаба Уляна 
Степанівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Internal 
medicine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57435  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коморовський Роман Ростиславович, Сміян Світлана Іванівна, Слаба 
Уляна Степанівна, Лихацька Галина Василівна, Лепявко Андрій 
Андрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Internal medicine"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57436  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистун Ірина Ігорівна, Мігенько Людмила Михайлівна, Квасніцька 
Оксана Степанівна, Гусак Софія Романівна, Боднар Руслана 
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 "Внутренняя 
медицина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57437  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистун Ірина Ігорівна, Наумова Людмила Валеріївна, Лихацька 
Галина Василівна, Лепявко Андрій Андрійович, Слаба Уляна 
Степанівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Внутренняя 
медицина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57438  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенчук Андрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система виявлення аномалій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначеня для виявлення аномалій функціонування 
обладнання шляхом аналізу лог-файлів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57439  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижаков Артем Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Я люблю Кіровоград"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено з використанням комп’ютеризованих засобів обробки 
графіки. Основною метою створення твору є виховання патріотизму, 
любові до рідного міста серед жителів Кіровограда.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57440  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюбан Олег Віталієвич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "USP 
AUTOMOTIVE" ("ЮСП АУТОМОТІВ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57441  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінкіна Олена Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "17 КАНАЛ" 
("Зображення логотипу "Телерадіокомпанія "Сімнадцятий канал")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57442  
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Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "The best WATER in the world" ("The best WATER 
in the world")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57443  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "The luxury of science" ("The luxury of science")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57444  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "The new era of skin rejuvenation on dermis level" 
("The new era of skin rejuvenation on dermis level")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57445  
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Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "When luxury meets science" ("When luxury meets 
science")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57446  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "Aesthetic health" ("Aesthetic health")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57447  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "Beauty is success" ("Beauty is success")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57448  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "INSTYTUTUM" ("INSTYTUTUM")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57449  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "Казка "INSTYTUTUM" ("INSTYTUTUM")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57450  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Expert in aesthetic health" ("Expert in aesthetic health")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57451  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "INSTYTUTUM" ("NSTYTUTUM")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57452  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "Когда роскошь встречает науку" ("Когда роскошь 
встречает науку ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57453  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "Красота - это успех" ("Красота - это успех")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57454  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Лучшая ВОДА в мире" ("Лучшая ВОДА в мире")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57455  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "Эстетическое здоровье" ("Эстетическое здоровье") 
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57456  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "Новая эпоха омоложения кожи на уровне дермы" 
("Новая эпоха омоложения кожи на уровне дермы")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57457  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Роскошь науки" ("Роскошь науки")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57458  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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 "Эксперт в эстетическом здоровье" ("Эксперт в 
эстетическом здоровье")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57459  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія 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, казка "INSTYTUTUM" ("INSTYTUTUM")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57460  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Аналитические 
центры в политике, экономике, бизнесе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто перспективи розвитку інформаційно-аналітичних 
центрів на державному рівні, в місцевому самоуправлінні, бізнесі та 
політиці, а саме: наведені різновиди інформаційно-аналітичних 
центрів, їх стратегічне направлення для забезпечення діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування на основі 
створення інформаційно-аналітичних центрів, інформаційно-
аналітичне забезпечення бізнесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57461  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янова Людмила Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Проблема образования в туризме и гостеприимстве"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57462  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлов Володимир Якович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір (поезія), 
музичний твір без тексту, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "К музыке - с гитарой. Начальная школа комплексного 
воспитания и обучения гитариста"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

454 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57463  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопата Віктор Олександрович, Губанов Ігор Валерійович, М'ясний 
Іван Семенович, Забродська Людмила Валеріївна, Наумова Людмила 
Єгорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМА ДЛЯ АНАЛІЗУ 
ФОРСОВАНОГО ВИДИХУ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРУ ПОСТІЙНОЇ 
ЧАСУ ПРОЦЕСУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СПІРОМЕТРИЧНОГО 
ОБСТЕЖЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ЛЕГЕНЬ" 
("ПРОГРАМА "ТАУ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма аналізу форсованого видиху при проведенні 
спірометричного обстеження вентиляційної функції легень надає 
можливість: аналізувати процес видиху протягом всього часу його 
виконання; визначити локалізацію порушень функції; формувати 
діагноз стану бронхіальної прохідності пацієнта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57464  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевлягіна Ніна 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 пісенних текстів "Мої пісні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57465  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанов В'ячеслав Євгенійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне Акціонерне Товариство "ДАТАГРУП" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Гімн ДАТАГРУП"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш, який характеризує та показує сумлінну роботу оператора 
телекомунікацій Приватне акціонерне товариство "ДАТАГРУП". Вірш 
направлений на підняття корпоративного духу працівників та 
згуртованості для вирішення спільних завдань та проектів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57466  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аврора-Маруссия Славина (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір (поезія), 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка прози і поезії "Вечная тема" ("Избранное")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57467  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєв Анатолій Федотович  
 

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)  Твір спортивного характеру "Правила змагань з дзюдо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дійсні правила створені на основі Міжнародних правил прийнятих на 
Конгресі Міжнародної федерації дзюдо в м. Осака 8 вересня 2003 р. з 
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урахуванням змін, поправок, нововведень, коментарів Міжнародної 
Федерації дзюдо і Європейського союзу дзюдо за 2006, 2009, 2010 і 
2013рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57468  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потимко Оксана Збігневна, Іщенко Олена Володимирівна, Шманенко 
Євген Олегович  

 

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 "Тифлокоментар (аудіодискрипція) до мультиплікаційного 
фільму "Ведмедик і той, що живе у річці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мультфільм з тифлокоментарем спеціально адаптований для дітей з 
глибокими ураженням зору, які не можуть побачити звичайний 
візуальний твір.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57469  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потимко Оксана Збігневна, Бонковська Олександра-Андріана 
Богданівна, Шманенко Євген Олегович  

 

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 "Тифлокоментар (аудіодискрипція) до мультиплікаційного 
фільму "Сонячний коровай"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мультфільм з тифлокоментарем спеціально адаптований для дітей з 
глибокими ураженням зору, які не можуть побачити звичайний 
візуальний твір.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57470  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Комплексна методика лікування наркотичної, алкогольної та 
гральної залежностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В цьому творі визначені шляхи: фізичного, психологічного, 
соціального та духовного відновлення людини після вживання 
психоактивних речовин та інших видів адикцій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57471  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Анжела Вадимівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Методика планування по системі "Достигатор"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі описана методика ведення ділової діяльності тощо за певним 
алгоритмом, виділяючи результати та плани на майбутнє з 
використанням органайзеру, який містить всі необхідні відповідно цій 
методиці розділи.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57472  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова 
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 "Контроль межвитковых замыканий 
турбогенератора" ("КЗ-3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програму розроблено для виявлення виткових замикань обмоток 
роторів турбогенераторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57473  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сет'ян Гаррі 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)  Збірник віршів "Я выражаю словом звуки струн души раздетой..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57474  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Михайло Тарасович (Михайло Грім), Мелхісєдєк 
Доорєллміда 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 "Живи, Україно!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57475  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Стаття "Обґрунтування стратегії ефективного управління ресурсним 
потенціалом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються методичні та практичні підходи формування стратегії 
ефективного управління ресурсним потенціалом машинобудівного 
підприємства за системним та інтеграційним принципами її побудови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57476  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інноваційна діяльність підприємств в контексті стратегічного 
управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто взаємозв'язок інноваційної діяльності і стратегічного 
управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57477  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аветісян Армен Левонович, Волощенко Михайло Олександрович  
 

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 "Програмний модуль "БОНУС" ("ПМ 
"БОНУС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57478  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карповцева Юлія Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "Театралізована костюмована акробатично-
танцювальна програма шоу-балету "D-set"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57479  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Кузьменко Оксана Василівна, Гончар 
Лариса Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Стратегічне управління ресурсним потенціалом: 
концепція, механізм, стратегія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В.А. Стратегічне управління ресурсним 
потенціалом: концепція, механізм, стратегія: монографія / В.А. 
Павлова, О.В. Кузьменко, Л.А. Гончар. - Дніпропетровськ: 
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. - 152 с. 

 

Анотація   

У монографії досліджено стан та тенденції розвитку сфери машино-
будування, розглянуто зміст і характеристику складових ресурсного 
потенціалу, сутність стратегічного управління ним на підприємстві.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57480  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Гармідер Лариса Дмитрівна, Гончар 
Лариса Анатоліївна, Орлова Вікторія Миколаївна, Сергєєва Олена 
Романівна  

 

Повне ім’я або 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 "Управління торгівлею: регіональний аспект"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління торгівлею: регіональний аспект: 
монографія / В.А. Павлова, Л.Д. Гармідер, Л.А.Гончар, В.М. Орлова, 
О.Р. Сергєєва. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2012. - 220 с. 
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Анотація   

Розглядаються аспекти дослідження ефективності управління 
торгівлею у регіоні, конкурентоспроможності підприємства, процеси 
формування конкурентних переваг на різних стадіях економічного 
розвитку та механізми розробки і реалізації стратегії розвитку 
підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57481  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Стаття "Оптимизационная модель выбора сегмента рынка 
машиностроительного предприятия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57482  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василевич Віталій Вацлавович, Левченко Юрій Олександрович, 
Кальченко Тетяна Леонідівна, Миронюк Тетяна Василівна, 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 учбового 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Правова статистика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57483  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анцибор Віктор Анатолійович, Фесик Володимир Володимирович, 
Новікова Світлана Ігорівна, Субін Анатолій Анатолійович, 
Полукарова Світлана Геннадіївна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

462 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система управління 
документами" ("ІС УД")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для вдосконалення процесів управління, збору, 
реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки, захисту 
документів з використанням сучасних технологій електронного 
документообігу, являє собою структуроване, високоорганізоване 
модульне програмне забезпечення.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57484  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Олексій Олексійович (KSENON)  
 

Повне ім’я або 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 в себя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57485  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Ігор Леонідович, Капустін Андрій Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис та правила карткової гри "Побий 
# уйла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57486  
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Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

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  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Клапан нормально-открытый "КИАРМ 68003"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для виробництва та експлуатації саме такого 
клапана, який використовується в елеваторних та безелеваторних 
системах теплопостачання для регулювання (теплорегулювання) тепла 
(кількості теплоносія) в будівлі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57487  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луценко Олександр 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)  Літературний письмовий твір "Народна влада України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57488  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович 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)  Книга "Неорганічна хімія (Частина 1. Неметали): Практикум для 
студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму 
підготовки 6.040101 Хімія*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Метою даного методичного забезпечення є сприяння засвоєнню 
студентами предметних знань і вмінь, а також формування всебічно 
розвинутої особистості майбутнього фахівця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57489  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Решнова Світлана Федорівна, Пилипчук Людмила Львівна, Малєєва 
Неллі Тимофіївна  

 

Повне ім’я або 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 "Хімія біоорганічна: навчально-методичний посібник для 
студентів напряму підготовки 6.040102. Біологія*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить програму курсу, де за кожним змістовним модулем 
програми запропоновані, згруповані за елементами знань, теоретичні 
питання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт, контролюючі тестові завдання, варіанти 
індивідуальних завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57490  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозицький Олександр Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕТАЧМІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57491  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочок Євген Федорович  
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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)  Образотворчий твір "Не будь маріонеткою" ("НБМ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57492  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихомиров Роман Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Поет гитара о моей любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лірична пісня, що розповідає слухачеві історію закоханого чоловіка, 
який намагається за допомогою дзвінких струн власної гітари донести 
свої почуття до серця коханої жінки. Чоловік мріє, щоб його почуття 
кохання було взаємним, але думки переповнює хвилювання, побороти 
яке йому допомагає вірний друг - гітара.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57493  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славинський Леонід Олександрович, Корнієнко Олександр 
Анатолійович, Ситник Яків Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Алеф-Виналь" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
"БЛІЦ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизована багатокористувацька система, що працює автономно 
чи в інтеграції з обліковою системою підприємства, що супроводжує 
процес руху документів з моменту їх створення до завершення 
виконання з дотриманням необхідного рівня безпеки і забезпечує весь 
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комплекс робіт з документами: реєстрацію, розсилку, контроль, 
виконання, зберігання і повторне використання документів, вибірку 
довідкової та статистичної інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57494  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедевич Світлана Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Доповнення до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" щодо екологічних 
витрат"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Впровадження обліку екологічних витрат сприятиме економії 
майбутньої суспільно необхідної праці, так як теперішня втрата 
екологічного потенціалу пов'язана із виснаженням природних ресурсів, 
які потрібно відновлювати, та з погіршенням умов навколишнього 
природного середовища, яке теж треба буде поліпшувати за рахунок 
майбутніх інвестицій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57495  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Валерій Миколайович, Вишневська Людмила Василівна, 
Іванищук Світлана Миколаївна, Івашина Галина Олександрівна, 
Пилипчук Людмила Львівна, Попович Тетяна Анатоліївна, Рябініна 
Ганна Олександрівна, Шевряков Микола Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Збірник авторських програм нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін підготовки бакалаврів за напрямом 
6.040101 Хімія*, спеціалістів за спеціальністю 7.04010101 Хімія*, 
магістрів за спеціальністю 8.04010101 Хімія*"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57496  
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Дата реєстрації авторського права  28.11.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородіна Олена Євгенівна, Вишневська Людмила Василівна, Івашина 
Галина Олександрівна, Пилипчук Людмила Львівна, Попович Тетяна 
Анатоліївна, Рябініна Ганна Олександрівна, Шевряков Микола 
Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Збірник авторських програм нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін підготовки бакалаврів за 
напрямами 6.040102. Біологія*, 6.040104. Географія*, 6.010104 
Професійна освіта, 6.010203 Здоров'я людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57497  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцик Микола Стефанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до аудіовізуального твору - телевізійного серіалу під назвою 
"Московский родственник" ("Останній москаль")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57498  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бернацький Олександр Вікторович (Саша Нескучный)  
 

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)  Збірник пісень "Сборник песен "Паровоз"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57499  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бернацький Олександр Вікторович (Саша Нескучный)  
 

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 автобіографічних оповідань "Автобиографические рассказы 
"На грани"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57500  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бернацький Олександр Вікторович (Саша Нескучный)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Если вернусь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень "Если вернусь": "Если вернусь", "Мы жить 
продолжаем", "Мы поем о войне", "Черная пыль", "Афганские 
тюльпаны", Батальоны уходят на юг".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57501  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тележенко Ірина Юріївна  
 

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 "Константин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57502  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тележенко Ірина 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 "Позови меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57503  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімєнко Алєся Ніколаєвна (Клименко Алеся Николаевна)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Конс'єрж сервіс "KINGs" ("KINGs")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57504  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Тетяна Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Ежедневник няни"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57505  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

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 "Країна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка балад, що складається з восьми умовно самостійних пісенно-
музичних творів ліричного та суспільно-політичного змісту за назвами: 
"Днепер 1", "Днепер 2", "Днепер 3" та "Донбас", "Львів", "Гість", 
"Революція" та "Ukraine 2014". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57506  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Михайло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-
коньячний завод" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Black Jack"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний музичний твір являє собою позитивний музичний сингл, який 
служить для привернення уваги людини. Автор твору надає 
можливість розкрити і посилити емоційний стан людини, отримати 
задоволення від почутої музики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57507  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буглак Єгор Олексійович, Дінь Михайло Лапович, Гавриляк 
Володимир 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 "Онлайн система пошуку товарів та послуг 
"ДеКупити" ("ДеКупити")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена з метою організації веб-сервісу 
централізованої бази даних для пошуку найближчих торгових точок, 
що реалізують товари та послуги з можливістю резервування та 
доставки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57508  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Сулим Андрій Олександрович, Хозя 
Павло 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 "Рекуперація енергії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для проведення розрахунків електроенергії 
споживання та рекуперації міського електрифікованого транспорту без 
використання накопичувача електроенергії та при встановленні 
ємнісного накопичувача на тяговій підстанції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57509  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Сулим Андрій Олександрович, Федоров 
Володимир Володимирович  

 

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 "Спрямлення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для визначення характеристик 
профілю шляху рейкового рухомого складу і розроблена на графічній 
мові програмування за допомогою середовища LabVIEW.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57510  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Сулим Андрій Олександрович, Мельник 
Олександр Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аварійний режим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для автоматизації розрахунку 
енергоємності накопичувача під час виникнення аварійних режимів в 
системі енергозабезпечення метрополітену.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57511  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліптуга Іван Леонідович, Скідан Андрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір навчального характеру " Програма курса: 
Управління ланцюгами поставок (Вищий диплом FІATA)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма містить 9 модулів контролю освоєння дисципліни слухачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57512  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліптуга Іван Леонідович, Скідан Андрій Миколайович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір навчального характеру "Програма курса: Професійна 
підготовка міжнародних експедиторів вантажів (диплом FIATA)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма містить 18 модулів контролю освоєння дисципліни слухачів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57513  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горохівська Світлана Петрівна  
 

Повне ім’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 для дітей молодшого та середнього шкільного віку "Політ 
із гнізда у вирій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дане оповідання "Політ із гнізда у вирій" описує дівчинку-підлітка, яка 
захотіла бути режисером. ЇЇ мрії втілюються у сні. Дівчинка Людмила 
подорожує Європою і віртуально стає режисером свого життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57514  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки ефективності логістичної діяльності 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє оцінити ефективність логічної діяльності 
виробничих та переробних підприємств  на основі  використання  
відомого переліку фінансових показників.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57515  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки результативності логістичної 
діяльності підприємств агропродовольчого комплексу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє визначити результативність логістичної діяльності 
виробничих та переробних підприємств агропродовольчого комплексу 
з урахуванням рівня виконання основних правил логістики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57516  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Ігор Анатолійович, Битько Юрій Миколайович, Лець 
Олександр Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "Методичні рекомендації щодо 
трансформації ортофотопланів масштабу 1:10 000 з системи координат 
СК-63 в систему координат УСК-2000"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації описують методику збору опорних точок для 
трансформування ортофотопланів, практичне застосування методики 
трансформації та перевірку результатів трансформування ортофотопланів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57517  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  
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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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптичний мікроскоп"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютерної програми для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи оптичного мікроскопа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57518  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Грибков Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Гель-електрофорез"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання ком-
п'ютера для ознайомлення  студентів з принципом дослідження ДНК.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57519  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Гураль Світлана 
Ярославівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дефібрилятор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи приладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57520  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Гураль Світлана 
Ярославівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інкубатор для виходжування 
новонароджених (Кювез)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера  для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи фетального монітора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57521  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Гураль Світлана 
Ярославівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Фетальний монітор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера  для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи фетального монітора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57522  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлович Євгеній Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ЕФЕКТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ОЖИРІННЯ ЗА 
МЕТОДОМ ЄВГЕНІЯ САМОЙЛОВИЧА" (ВИНАХІД)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Найбільш розповсюджену хворобу земної кулі-ожиріння лікують 
природними  засобами за методом Євгенія Самойловича. Основному 
періоду передує підготовчий період. Закінчують лікування 
відновлювальним періодом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57523  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловська Лариса 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)  Опис проекту "Міжнародний фестиваль народної духовної музики 
"Відкрий себе світу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фестиваль проводиться з метою  відродження  духовності  
українського народу, зображення музичних традицій та подальшого 
розвитку  пісенно-хорової спадщини, популяризації  здобутків 
скарбниці світової  народної духовної  музики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57524  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мариненко Світлана Володимирівна (Lucia Del Mar)  
 

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)  Альбом малюнків "Royal SVS Studio"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57525  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маринський Георгій Сергійович, Бєлявін Олександр Федорович, 
Гавріков Леонід Георгійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип ТОВ "Патон Турбайн Текнолоджіз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконано синім кольором, але кольорова гама не 
обмежується тільки цим синім кольором. Малюнок може бути 
виконаний у будь-якому іншому кольорі, у тому числі чорний на 
білому та білий на чорному, або у довільному поєднанні кольорів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57526  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Станіслав 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)  Сценарій "Операція "Антиватник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це бойовик з пафосом і куражом, героями без страху і докору про події 
на Донбасі. Пригоди 5 чоловіків з бравого загону "Дельта", які йдуть в 
лігво терористів у Слав’янську з метою навести там лад.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57527  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильчук Гордій Борисович (Gordei D)  
 

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 поетичних творів "Сборник поэзии 2008-2014 г.г."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка написана у вільному стилі, присвячена вічності та нагальним 
темам сьогодення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57528  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильчук Гордій Борисович (Gordei D)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних композицій "Незворотній час"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка присвячена темі незворотнього часу і включає в себе 24 
композиції в оригінальному жанрі. Рекомендовані для прослуховування 
чи музичного супроводу до спектаклів чи кінофільмів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57529  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Микола 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 "Soar above the clouds"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

480 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57530  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Труш Віктор Валерійович  
 

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)  Бізнес-книга "Первый миллион ВРАЧЕБНОЙ практикой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга представляє керівництво з побудови успішної моделі медичного 
бізнесу і включає розділи з психології, особистісного росту, маркетингу, 
менеджменту, добору персоналу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57531  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєкрасов Валерій Олександрович, Бондаренко Олександр 
Валентинович  

 

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 оперативного вибору кількості буксирів для 
виконання швартовних операцій в порту" ("Choose_Tugs")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена на основі розробленого авторами способу 
визначення оптимальної кількості та тягових зусиль буксирів для 
виконання швартових операцій в порту. Програма дає змогу проводити 
оперативні розрахунки тягових зусиль буксирів та їх кількості в 
залежності від типу судна, поточних погодних умов, наявних буксирів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57532  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєкрасов Валерій Олександрович, Бондаренко Олександр 
Валентинович  
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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 визначення оптимального буксирного 
забезпечення порту" ("Port_Tugs")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена на основі розробленого авторами способу 
визначення оптимальної кількості та тягових зусиль буксирів для 
виконання швартових операцій в порту. Програма дає змогу проводити 
імітаційне моделювання буксирних операцій в порту з метою 
оцінювання ефективності використання існуючого або перспективного 
складу буксирів та їх завантаження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57533  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Наталья Вадимівна, Литвин Марина Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Світовий досвід фінансування регіонального розвитку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографію присвячено дослідженню світового досвіду фінансування 
регіонального розвитку. Визначено сучасні детермінанти регіонального 
розвитку. Проаналізовано європейський досвід фінансування розвитку 
регіонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57534  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федірко Ніна Іванівна  
 

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)  Каталог вишитих виробів "Моя душа на полотні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог складається з 6 розділів на 36 сторінках.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57535  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаєцький Роман Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Робочий зошит. Помічник у сходженні до шахових вершин"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робочий зошит рекомендується для домашніх завдань з шахів з 
"Підручником для тренера". Книга започатковує серію навчально-
методичних видань шахового клубу "Гамбіт". Завдяки вдалому 
розподілу матеріалу між теорією та іграми, знання набуваються легко 
та міцно тримаються у пам’яті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57536  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Vitaliy Star (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не твой наркотик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57537  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юріна Олена Юріївна  
 

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 "CORLEX"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57538  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серенко Максим 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)  Розповідь "Луна 78" ("Moon 78")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фантастична розповідь про місяць. Події після другої світової війни на 
Землі відбувалися інакше. Головний герой змушений пройти нелегкий 
шлях від звичайного техніка до борця за правду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57539  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серенко Максим Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Бібліотека для створення веб-сайтів або 
мобільних програм "PuzzleJS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бібліотека дозволяє створювати сайти, які збираються і обробляються 
на стороні користувача, а не сервера. Весь необхідний контент буде 
завантажуватися тільки при необхідності. Сторінки можуть бути 
зібрані з готових шматочків, які називаються модулями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57540  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штейнгарт Марк Вольфович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Стихи 2008-2014 гг."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57541  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перцева Тетяна Олексіївна, Кіреєва Тетяна Володимирівна, 
Дмитриченко Валерія Валеріївна, Кравченко Наталія 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)  Посібник "Пневмонії у вагітних: особливості перебігу, діагностики та 
лікування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику наведені дані про особливості клініки, діагностики, 
диференційної діагностики негоспітальної пневмонії у вагітних, з 
урахуванням фізіологічних змін дихальної та інших систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57542  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засуха Ігор Петрович, Івченко Андрій Миколайович, Лозицький 
Олександр В’ячеславович, Жебський Олег Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Бизнес-модель процесса обеспечения товарно-
материальных ценностей структурных подразделений предприятий, 
генерирующих электроэнергию"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бізнес-модель розроблена з метою оптимізації забезпечення товарно-
матеріальними цінностями структурних підрозділів підприємств, що 
виробляють електроенергію.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57543  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарков Володимир Ярославович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сценічні декорації для вистави"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценічні декорації для вистави, є елементом приладдя театру та 
святкових заходів для оформлення сцени. Яскравість та привабливий 
вигляд надають виставі незабутні враження від сценічної дії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57544  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присталов Ігор Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опорочный механизм вокального процесса в свете 
теории энергетического равновесия в исполнительском искусстве по 
Присталову"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор дає визначення опорочного механізму та його функції, а також 
функцій основного принципу звукоутворення, розглядає створення 
вокального опорочного механізму вокального процесу у послідовності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57545  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Світлана Володимирівна, Забурмеха Євгена 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)  Письмовий твір наукового характеру "Дослідження маркетингової 
орієнтованості діяльності страхових компаній"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проблемою страхових компаній є відсутність системної стратегічної 
інформації про споживачів, ринок, скритий попит, система, яка б 
пов’язувала усі підсистеми компанії. Такі дослідження є однією з 
найважливіших складових частин діяльності страховиків, які 
зацікавлені в досягненні сталого становища на ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57546  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Світлана Володимирівна, Забурмеха Євгена Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Маркетингове дослідження 
страхового ринку та попиту на страхові послуги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проблемою страхових компаній є відсутність системної стратегічної 
інформації про споживачів, ринок, скритий попит, система, яка б 
пов'язувала усі підсистеми компанії. Такі дослідження є однією з 
найважливіших складових частин діяльності страховиків, які 
зацікавлені в досягненні сталого становища на ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57547  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Маркетингове оцінювання 
конкурентного потенціалу підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заявлена модель процесу маркетингового оцінювання конкурентного 
потенціалу підприємства, яка поєднує в собі оцінювання конкурент-
ного потенціалу за внутрішніми та зовнішніми індикаторами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57548  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Боднар Роман Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "RB Keylogger"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма ідентифікує комбінації клавіатури, виводить дані на екран і 
зберігає їх у файл, веде журнал усіх додатків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57549  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосюк Анастасія Валеріївна, Бойко Олексій Романович, Гарабурда 
Дмитро Олегович, Шинкарук Андрій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ГлобалМані" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце касира 
платіжної системи "ГлобалМані" ("АРМ Касира платіжної системи 
"ГлобалМані")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує організацію проведення грошових переказів, як у 
співпраці з транспортними, логістичними компаніями, так і напряму 
між користувачами платіжної системи. Можливий прийом платежів 
для оплати послуг Інтернет-провайдерів, операторів мобільного зв'язку 
тощо. Програмний комплекс забезпечує ведення касової документації 
згідно чинного законодавства України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57550  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Амфетамин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57551  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Жесткие переговоры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57552  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорелов Сергій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Странники на краю Вселенной" ("Евангелие от 
Бессмертия" том 1 та 2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57553  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Першко Наталія Юріївна, Куліков Василь Михайлович, Сидорик 
Євген Петрович, Мельник Віктор Олексійович, Левченко Олег 
Євгенович  

 

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 "Программа контроля воспроизводимости 
анализа стероидных гормонов "Steroid Cont" ("Steroid Cont")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для автоматизованого визначення відтворюваності 
аналізу стероїдних гормонандростероїду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57554  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Делоне Соня Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Color-blocks (Кольорові блоки)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57555  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Ювелірний виріб "Шахтарська каска з дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння і вугілля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір із зовні нагадує шахтарську каску, яка створена переважно з 
чистого срібла, латуні, чорних діамантів, що символізують величну 
цінність добутого вугілля. Також каска прикрашена барельєфами з 
історії добування вугілля: сюжети "Початок великих перемог" та 
"Подвиги здійснюють люди,  а не машини".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57556  
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Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Леонід Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Моя Троя - Mai Treia - Новая Троя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга узагальнює життєвий досвід автора. Книга присвячена 
розкриттю таємниць всесвіту, опису реального світоустрою. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57557  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пикалюк Василь Степанович, Бойчук Тарас Миколайович, Антонюк 
Ольга Петрівна, Макаліш Тетяна Павлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичне видання "Ембріологічний словник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ембріологічний словник / За заг. редакцією проф. В.С. 
Пикалюка. - Сімферополь - Чернівці, 2013. - 256 с. 

 

Анотація   

Всі поняття та терміни подані в алфавітному порядку з 
морфологічними трактуваннями їх суті і латино-грецькою 
етимологією, що дозволяє читачу вільно оперувати термінологічними 
поняттями та уникати неточностей в іншій інтерпретації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57558  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлобров Євген Петрович, Рангаєв Олександр Васильович, Згіріна 
Альона Степанівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Инструкция по оказанию домедицинской 
помощи работникам морского фумигационного отряда "СКАЛЛОПС-
УКРАИНА" при отравлении фосфином на борту судна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструкція включає нормативні документи, які регламентують вимоги 
щодо надання допомоги при отруєнні отрутохімікатами, заходи по 
наданню домедичної допомоги при отруєнні фосфіном, а також вимоги 
до спеціальної аптечки. До інструкції додається перелік лікарських 
препаратів, які повинні бути в аптечках домедичної допомоги 
морського фумігаційного загону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57559  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малоногій Андрій Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний благодійний фонд "АТЛАС - РЕСУРСИ УКРАЇНА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Программа социальной благотворительной 
помощи "101 AID"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для підримання соціально незахищених верств 
населення - старих, дітей, інвалідів, біженців, переселенців та ін., тобто 
людей, що потрапили у скрутне становище.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57560  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навроцька Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарий сказки "Свинокролик" (полная 
версия)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57561  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

492 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навроцька Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій казки "Внучате щастя" (Свинокролик, 
скорочена версія)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57562  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекезін Павло Володимирович, Ломакін Микита Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Хочу быть рядом с тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57563  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Остропіцький Дмитро Олександрович, Моргун 
Ярослав Володимирович, Мельницький Артем Олександрович  

 

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 "ТЕРТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма для EFT POS-терміналів для прийняття до оплати 
паливних карток.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57564  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова 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)  Монографія "Розвиток національної самосвідомості студентської 
молоді засобами української літератури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена обгрунтуванню й розкриттю психологічних 
особливостей впливу літературних творів на національну 
самосвідомість, що є основою для визначення психологічних умов 
ефективного впливу творів української літератури та дисциплін 
українознавчого циклу на розвиток складових національної 
самосвідомості студентів за умов спеціальної психологічної 
обгрунтованої організації навчально-виховного процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57565  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тавровецька Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Становлення естетичних почуттів у процесі 
трансформації Я-образу особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії представлені результати теоретико-експериментального 
дослідження естетичних почуттів у структурі Я-образу. Особливу увагу 
приділено визначенню естетичних характеристик особистості: 
естетичного сприйняття, естетичних почуттів, естетичного відношення 
та естетичної потреби.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57566  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Годяєва Олександра Сергіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Герб"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57567  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Годяєва Олександра 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 "Без слів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57568  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Годяєва Олександра 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 "Герб" Слава Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57569  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Михайло Тарасович (Михайло Грім)  
 

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 "Героям - вічна пам'ять і уклін!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57570  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "єТікєт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TicketSpot Mobile" ("Мобільний додаток 
"TicketSpot Mobile")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний додаток дозволяє за допомогою банківської карти придбати 
або оплатити автобусні чи залізничні квитки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57571  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Дмитро Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник (електронний посібник) "Английский с нуля - 
правильный старт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Простий у використанні та ефективний навчальний посібник для тих, 
хто починає вивчати англійську мову.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57572  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каптур Вадим Анатолійович, Політова Ірина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення тарифів на надання послуг 
доступу до мережі Інтернет на базі методу урахування рентабельності 
інвестицій" ("Методика визначення тарифів на надання послуг 
доступу до мережі Інтернет")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований в науковому творі підхід до визначення тарифів на 
надання послуг доступу до мережі Інтернет, базується на методі 
урахування рентабельності інвестицій та моделі надання послуг, що 
можуть надаватися із застосуванням мережі передання даних, дозволяє 
отримати дійсно обгрунтовані тарифи, які враховують як витрати на 
експлуатацію мережі оператора та оплату послуг інших операторів 
телекомунікацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57573  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєсєда Дмитро Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Собрание сочинений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірці віршів відображений внутрішній світ автора, життєвий досвід, 
вогонь душі та серця. Є багато речей, особисто пережитий автором, автор-
ський вимисел та широке історичне полотно, на яке накладена ця поезія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57574  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепция телевизионной программы 
"Радуга песни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57575  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почта Віктор Миколайович, Скулов Сергій Валентинович, 
Крамаренко Валерій Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лед Азімут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Світильник світлодіодні торгівельної 
марки "ALED". Технічні умови. ТУ У 31.5 - 38837932-002:2013" 
("Світильники "ALED")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі описані технічні вимоги, правила прийняття, контролю та 
експлуатації світлодіодних світильників, які призначені для освітлення 
приміщень, вулиць та транспортних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57576  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіпенко Любов Кирилівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Сміх та й годі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Осіпенко Л. К. Сміх та й годі. / Л.К. Осіпенко. - К.: 
ДІА, 2014. - 120 с. 

 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57577  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Сергій 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)  Монографія "Генеза здійснення особистості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості. : - 
К.: Видавництво ТОВ "КММ", 2006, - 240 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячується дослідженню фундаментальної проблеми 
сучасної науки - психології особистості.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57578  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Сергій 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)  Монографія "Генезис существования личности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максименко С.Д. Генезис существования личности. : - 
К.: Издательство ООО "КММ", 2006, - 240 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячується дослідженню фундаментальної проблеми 
сучасної науки - психології особистості. Дійсна реалізація нової 
методологічної позиції (зрозуміти особистість як існуючу і таку, що 
саморозвивається), застосування генетико-моделюючого методу 
дослідження, змістовий аналіз теорії особистості і емпіричних даних 
дозволяє принципово нові аспекти розгляду особистості як об'єкту 
наукового вивчення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57579  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Сергій 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)  Монографія "PSYCHOLOGICAL NATURE OF THE PERSONALITY"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: S.D. Maкsymenko PSYCHOLOGICAL NATURE OF 
THE PERSONALITY. : - Kyiv: KMM, 2007, - 216 p. 

 

Анотація   

Монографія присвячується дослідженню фундаментальної проблеми 
сучасної науки - психології особистості. Дійсна реалізація нової 
методологічної позиції (зрозуміти особистість як існуючу і таку, що 
саморозвивається), застосування генетико-моделюючого методу 
дослідження, змістовий аналіз теорії особистості і емпіричних даних 
дозволяє принципово нові аспекти розгляду особистості як об'єкту 
наукового вивчення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57580  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Сергій 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)  Монографія "Психологія учіння людини: генетико-моделюючий 
підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максименко С.Д. Психологія учіння людини : 
генетико-моделюючий підхід : монографія / С.Д.Максименко. - К. : 
Видавничий Дім "Слово", 2013. - 592 с. 

 

Анотація   

У монографії, з позиції генетичної психології, розглядається 
особистість, її витоки, структурні компоненти та її внутрішній світ. 
Вперше представлені принципи побудови експериментально-
генетичного та генетико-моделюючого методів як найбільш 
адекватних для пояснення закономірностей і механізмів привласнення, 
формування і розвитку здібностей людини та генези становлення 
особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57581  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Сергій 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)  Книга "Розвиток психіки в онтогенезі" [В 2 томах] Том 1: "Теоретико-
методологічні проблеми генетичної психології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 
т.]. - К.: Форум, 2002. Т. 1: Теоретико-методологічні проблеми 
генетичної психології. - 319 с. - Бібліогр.: с. 308 - 319. 
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Анотація   

У книзі розглядається концепція розвитку особистості. Зокрема, 
проблема психічного розвитку особистості: історія розуміння, 
генетичні теорії в психології, зокрема, загально-психологічні теорії 
розвитку, навчання та виховання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57582  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Сергій 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)  Книга "Розвиток психіки в онтогенезі" [В 2 томах] Том 2: 
"Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі:  
[В 2 т.]. - К.: Форум, 2002. Т.2: Моделювання психологічних 
новоутворень: генетичний аспект. - 335 с. - Бібліогр.: с. 304-318. - 
Глосарій, анот. парал. англ. 

 

Анотація   

У книзі розглядаються механізми перетворення змісту і форм 
відображення у психіці, свідомості і діяльності людини, в результаті 
чого створюються передумови для трансформації її природньої 
чутливості у новоутворення - здібності до творчості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57583  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заіка Іван Арлампійович  
 

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 "Физика солнечной системы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використовуючи мову всесвіту визначено: питомий час планети 
Земля; основні параметри орбіти і її форму; залежність кута наклону 
планети Земля від положення на своїй орбіті; щорічний крок планети 
Земля по орбіті галактики; період руху галактики по всій орбіті; 
природа припливів і відпливів на лінії розділу океан-материк.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57584  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роман Василишин (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму-казки "Королевич Іванко" ("Джура-
королевич")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка про короля Юрія, котрого вбили злі чарівники. Забравши після 
цього його королівство і сина Юрія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57585  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самолюк Василь Леонідович, Самолюк Олена 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)  Науковий твір "Научный подход Психономии. Основы естественной 
психологии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57586  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Алгоритм розвитку матеріальних об'єктів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В творі відображено закономірності розвитку матеріальних об'єктів, 
які дозволили поєднати розвиток структурних організацій неживої 
матерії, живих організмів, людей і суспільств у єдиному алгоритмі 
розвитку матеріальних об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57587  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація, усний 
твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Космос... далекий та близький"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57588  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Конец Эпохи Репрессанса. Итоговый экзамен" 
(юмористическая политическая научная фантастика)" ("Конец Эпохи 
Репрессанса")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Студентка з майбутнього складає іспит з історії древніх: подорожуючи 
46-м коридором реальності, потрапляє на Евромайдан, де знаходить 
нових друзів, її чекають неймовірні пригоди і відкриття. В повісті - 
варіант майбутнього людства після Евромайдана.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57589  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Дмитро Юрійович  
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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 "Електронні торги України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для проведення електронних торгів з про-
дажу будь-якого майна та розміщення оголошень про продаж майна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57590  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Леся Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Battle for Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: 1. "Battle for Ukraine". 2. "Sadness". 3. "Dreams of 
the heroes" 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57591  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі 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 "Я - человек! Личность ли я?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Я - человек! Личность ли я? -  К.: 
ФОП Бондарук Л.Н., 2014. - 200 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57592  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі 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 "Самая главная валюта в жизни, или Чем измеряется ваша 
жизнь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Самая главная валюта в жизни, или 
Чем измеряется ваша жизнь. - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2014. - 184 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57593  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі 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 "Раскрой свою гениальность через силу концентрации!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Раскрой свою гениальность через 
силу концентрации! - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2014. - 216 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57594  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі 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 быть здесь и сейчас или Как перестать витать в облаках"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Как быть здесь и сейчас, или Как 
перестать витать в облаках. - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2014. - 192 с. 

 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57595  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі 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 "Из дворника в президенты или Как прорваться в жизни и 
достичь вершин успеха"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Из дворника в президенты. - К.: 
ФОП Бондарук Л.Н., 2014. - 240 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57596  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі 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 стать хорошим отцом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Алеладжа. Как стать хорошим отцом. - К.: 
ФОП Бондарук Л.Н., 2014. - 192 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57597  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі 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 "Непревзойдённая сила самоподготовки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Непревзойденная сила 
самоподготовки. - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2014. - 160 с. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57598  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі 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 "Привычки успешных и благородных мужчин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Привычки успешных и 
благородных мужчин. - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2014 - 208 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57599  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Ура! Я - женщина!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Ура! Я - женщина! - К.: ФОП 
Бондарук Л.Н., 2014. - 296 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57600  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі 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 "Ценность тренера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Ценность тренера. - К.: ФОП 
Бондарук Л.Н., 2014. - 224 с. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57601  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі 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 "Человек есть - человека нет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Человек есть - человека нет. - К.: 
ФОП Бондарук Л.Н., 2014. - 216 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57602  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молоканова Лілія Василівна, Холодава Ольга Юріївна, Квасніков 
Андрій Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Товарознавство м'яса, м'ясних та яєчних 
товарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Товарознавство м'яса, м'ясних та яєчних товарів: 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів освіти 3 та 4 рівнів 
акредитації / Л.В. Молоканова, О.Ю. Холодова, А.А. Квасніков / М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознавства і експертизи 
прод. тов. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 250 с. 

 

Анотація   

Розглядається питання щодо кожної товарної підгрупи м'яса, м'ясних 
та яєчних товарів: характеристика сировини, технології виробництва, 
асортименту і якості, правил зберігання і дефектів. Призначено для 
студентів вищих навчальних закладів товарознавчих напрямів підго-
товки, слухачів післядипломного навчання, спеціалістів-практиків, 
чия діяльність пов'язана з товарознавством та експертизою товарів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57603  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Структурування асортименту підприємства за його аналізом"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного 
форуму "Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи". - 2013. - 
№1(6). с. 86-89 

 

 

Анотація   

Розглядаються підходи до структурування асортименту 
спеціалізованого торгівельного підприємства за АВС і ХУZ методами. 
Запропоновано на підставі матриці поєднаного аналізу визначити 
оптимальний асортиментний портфель.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57604  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малигіна Валентина Дмитрівна, Холодова 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)  Монографія "Шляхи вдосконалення асортименту і якості м'ясних 
продуктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малигіна В.Д. Шляхи вдосконалення асортименту і 
якості м'ясних продуктів: монографія / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова. - 
Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - 222 с. 

 

Анотація   

У монографії розкрито особливості формування споживчого ринку в 
сучасних умовах, виявлено пріоритетне місце м'ясопродуктів на ринку 
продовольства, проведено діагностику сектору переробки м'яса та 
виробництва м'ясопродуктів, проаналізовано динаміку основних 
показників ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57605  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Лариса Анатоліївна, М'ячин Валентин Георгійович, Мазур 
Валентина Михайлівна, Титаренко Людмила Дмитрівна  

 

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 "Комерційна логістика: аспекти теорії та практики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончар Л.А Комерційна логістика: аспекти теорії та 
практики: монографія / Л.А. Гончар, В.Г. М'ячин, В.М. Мазур, Л.Д. 
Титаренко. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2010. - 188 с. 

 

Анотація   

У монографії розглядаються проблеми дослідження сутності, 
організації функціональних підсистем комерційної логістики, її ролі як 
фактора забезпечення конкурентоспроможності товарного 
підприємства, системи показників та алгоритм оцінки ефективності 
комерційної логістики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57606  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінтоняк Віктор 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 "Автоматизована інформаційно-пошукова 
система "ОКА" ("АІПС "ОКА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

АІПС "ОКА" забезпечує автоматизацію процесу взаємодії підрозділів 
ДАІ із суб'єктами господарювання щодо обліку використання із 
застосуванням двохфакторної аутентифікації та криптозахисту 
інформації в мережі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57607  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Володимир Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу та 
автоматизації бізнес процесів "ВебОборот"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основними цілями є підвищення прозорості, керованості та 
ефективності роботи організації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57608  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніченко Володимир Васильович, Киселевський Олександр 
Георгійович, Сукайло Ігор Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КЬЮКОМ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Palabra"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації взаємодії засобів IP-телефонії, 
медіасховищ та систем управління контактами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57609  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб криптографічного захисту інформації - 
носій ключової інформації "Ефіт Key"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57610  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб програмний криптографічного захисту 
інформації "Крипто автограф"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57611  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонідов-Канєвський Віталій 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 "Комплекс програмний криптографічного 
захисту голосової інформації "Crypto.mob"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57612  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Системи 
криптографічного захисту "Криптософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб програмний криптографічного захисту 
інформації "Центр генерації ключів, v.3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57613  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Антон 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 "Програмний засіб криптографічних 
перетворень на базі плати типу "AVT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57614  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мягков Геннадій Олегович  
 

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)  Фотоальбом "Открыта дверь в духовное пространство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57615  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

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)  Навчально-методичний посібник "Педагогічні технології в початковій 
школі". Навчально-методичний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів напряму підготовки "Початкова освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для професійно-методичної підготовки 
студентів. Посібник допоможе поглибленню і розширенню професійної 
підготовки фахівців у галузі початкової освіти, становленню творчої 
індивідуальності вчителя початкових класів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57616  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міняйло Аліна Віталіївна, Синиця Валентин 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 "Вимірювач параметрів сигналу методом 
Проні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення створено для моделювання методу Проні та 
визначення параметрів сигналу. В основі методу лежить модель, що 
складається із затухаючих синусоїд. Результат роботи вимірювача 
параметрів сигналу доводить ефективність використання даного 
методу, так як параметри сигналу, що досліджується, визначаються з 
досить високою точністю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57617  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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 "Мета"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57618  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

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 "Ты красава"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57619  
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Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

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 "Снова вместе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57620  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

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 "Апофеоз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57621  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варениця Павло Сергійович (EPOLETS)  
 

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 "BRAVERY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень "BRAVERY" гурту "EРОLETS" містить такі композиції: 
"Bravery", "Runaway", "I am", "Rob my head", "Dance dance dance".  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57622  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варениця Павло Сергійович (EPOLETS)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Thаnk you"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Thаnk you" гурту "EPOLETS".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57623  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варениця Павло Сергійович (EPOLETS)  
 

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 "Fakebook"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень "Fakebook" гурту "EРОLETS" містить такі композиції: 
"Fakebook", "Shut up!".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57624  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варениця Павло Сергійович (EPOLETS)  
 

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 "EPOLETS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень "EРОLETS" гурту "EРОLETS" містить такі композиції: 
"Rob my head", "Cold kiss", "В твіх очах", "Be mine", "Нарисуй", 
"Друг (інше життя)", " Радио", "Ревность", "Забули хто ми є", "Шаг за 
шагом", "Facebook", "I just wanna hate", "Fruk!", "Give it away".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57625  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варениця Павло Сергійович (EPOLETS)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ЦВЕТИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "ЦВЕТИ" гурту "EPOLETS".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57626  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варениця Павло Сергійович (EPOLETS)  
 

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 "DOGMA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень "DOGMA" гурту "EРОLETS" містить такі композиції: 
"Скільки ще", "How long more", "I belong to you", "Jane", "Джейн", 
"Кожен Новий рік", "Opinion", "Лютий", "Party on", "Парті он", "Де 
ти є", "Where are you", "No more", "Porno Film", "Зраджуй".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57627  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Ігор Всеволодович  
 

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 "Обладнання та технології зварювальних робіт"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У посібнику відображено навчально-ілюстративні матеріали з дугового 
та газового зварювання і різання металів. Описано технології ручного 
дугового, механізованого і газового зварювання. Наведено відомості 
про матеріали, обладнання, інструменти, режими і прийоми виконання 
електрогазозварювальних робіт. Розглянуто технологічні процеси 
зварювання різних металів та сплавів у різних просторових 
положеннях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57628  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несмачна Лідія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Савік Шустер Студія" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Загальний сценарій телевізійної інтелектуальної вікторини "Гільдія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57629  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребешкова Олена Миколаївна, Востряков Олександр Володимирович 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 
посібник "Стратегічний процес на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57630  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайленко Олена Феліксівна, Захарін Сергій 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)  Твір наукового характеру "Метод оцінювання якості структурних 
змін/зрушень в соціально-економічних системах / The method of 
evaluation of structural changes/shifts in socio-economic systems"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57631  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махова Галина Вікторівна, Гребешкова Олена Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 
посібник "Стратегічні партнерства підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57632  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верба Вероніка Анатоліївна, Гребешкова Олена Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 
посібник "Управління розвитком компанії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57633  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусова Ніна Аркадіївна, Донченко Маргарита Іванівна, 
Герасименко Юрій Степанович  

 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Электрохимическая модификация поверхности стали 
для защиты от коррозии в водной среде. 1. Влияние продуктов 
растворения электроотрицательных металлов - Al, Zn, Mg"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анодне розчинення Al, Zn, Mg у воді з різною жорсткістю модифікує 
кородуючу поверхню сталі за рахунок утворення малорозчинних 
гідроксидів і основних солей. Ефективність захисту від корозії в 
слабомінералізованій воді вище, ніж в жорсткій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57634  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєва Валентина Миколаївна, Гайдаржи Володимир Іванович, 
Коробенко Ігор Володимирович, Кульчевич Артур Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моніторинг стану ґрунтів та інтерполяція 
параметрів свердловин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблене програмне забезпечення дозволяє автоматизувати 
управління процедурами моніторингу стану грунтів на підставі 
ведення бази даних виробок (пробурених свердловин і точок динаміч-
ного зондування) та обчислення параметрів віртуальних свердловин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57635  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацюк Оксана Антонівна, Пляшко Наталія Василівна, Рибкіна 
Ярослава Леонідівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 
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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 "Моніторинг стану будівель та споруд 
промислового майданчика АЕС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт надає можливість зберігання, доступу та відобра-
ження даних про стан будівельних конструкцій та споруд в різні періо-
ди будівництва та експлуатації, проводити паспортизацію будівель та 
споруд, а також планувати технічні огляди та ремонтні роботи на АЕС.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57636  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лабжинський Володимир Анатолійович, Майоров Володимир 
Володимирович, Шнайдер Ігор Вадимович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок фізико-механічних 
характеристик ґрунтів та побудова геологічних розрізів між 
виробками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблене програмне забезпечення дозволяє будувати геологічні 
розрізи між декількома виробками та розрахувати фізико-механічні 
характеристики ґрунтів, такі як вологість, густота, умовний 
динамічний опір, пористість, показник плинності тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57637  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнавський Юрій Адамович, Филонич Оксана Володимирівна, 
Дмитришак Микола Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Побудова креслень геологічних розрізів за 
результатами обробки радарограм"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма забезпечує автоматизацію етапів обробки георадарних 
даних і побудову конструктивних креслень геологічних розрізів в 
середовищі AutoCAD. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57638  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок технологічних параметрів 
друкування нанофотонних елементів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення дозволяє виконати розрахунок технологічних 
параметрів для адаптації технологічного процесу до населення 
нанофотонних композицій різними способами друку на різні матеріали 
з метою одержання друкованих люмінесцентних елементів із 
заздалегідь відомими властивостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57639  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шраменко Володимир Миколаєвич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новый Год - Оливье!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57640  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярова Тетяна Андріївна  
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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 "Слава Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57641  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файфура Сергій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бандера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57642  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлу Андреас (Pavlov Andreas)  
 

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 "ANDREAS" ("АНДРЕАС")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57643  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрій Писаренко (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історичний роман "Там де страх, немає сили"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опинившись на Чорномлицькій Січі, колишній спудей Петро 
Нечуйвітер був вражений надзвичайним вмінням козаків-
характерників. Вирішивши стати одним із них, парубок навіть не 
підозрював, які пригоди та негаразди підготувала йому доля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57644  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аляб'єв Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Проекты спортивных площадок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірці представлені проекти спортивних майданчиків для 
екстремальних видів спорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57645  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулевич Ганна 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)  Вірш "Ты уходишь в армию"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57646  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагрибельна Інна Анатоліївна, Сугейко Любов Григорівна, 
Мельничук Юлія Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Самостійна робота студентів під час 
вивчення методик української та російської мов":  Навчально-
методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
напряму підготовки "Початкова освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник пропонований для студентів вищих навчальних 
закладів напряму підготовки "Початкова освіта" і містить два розділи: 
"Зміст самостійної роботи з дисципліни "Методика навчання 
української мови" та "Зміст самостійної роботи з дисципліни 
"Методика навчання російської мови".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57647  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагрибельна Інна Анатоліївна, Валуєва Ія Вікторівна, Мельничук 
Юлія Юріївна, Мироненко Оксана Василівна, Сидоренко Наталія 
Іванівна, Сугейко Любов Григорівна, Перепьолка Віра Іванівна, 
Черепанова Світлана Борисівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Організація і зміст самостійної роботи студентів з 
філологічних дисциплін: Навчально-методичний посібник для 
студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання. Напрями 
підготовки "Початкова освіта", "Дошкільна освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник передбачає актуальну допомогу майбутнім учителям 
початкової школи в опрацюванні ряду тем із таких курсів: "Сучасна 
українська мова з практикумом", "Українська мова", 
"Українознавство", "Сучасна російська мова з практикумом", 
"Методика навчання російської мови в молодших класах", 
"Література для дітей дошкільного віку іноземними мовами", 
"Шкільний курс англійської мови з методикою навчання". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57648  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Олена Сергіївна, Ворона Аліна Михайлівна  
 

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 "Тести з відповідями, для перевірки читання текстів 
української літератури у 7 класі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57649  
 

Дата реєстрації авторського права  15.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагрибельна Інна Анатоліївна, Мельничук Юлія Юріївна, Мироненко 
Оксана Василівна, Перепьолка Віра Іванівна, Сидоренко Наталія 
Іванівна, Сугейко Любов Григорівна  

 

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)  Твір наукового характеру "Самоконтроль знань і вмінь студентів з 
дисциплін гуманітарного циклу. Практикум для студентів денної, 
заочної та екстернатної форм навчання. Напрями підготовки 6.010102. 
Початкова освіта, 6.010101. Дошкільна освіта ОКР "Бакалавр"; 
7.01010201. Початкова освіта, 7.01010101. Дошкільна освіта ОКР 
"Спеціаліст". Книга І. Книга ІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикум розроблений з метою виявлення та оцінювання знань 
студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57650  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Геннадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типове положення щодо захисту 
інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу в 
державних органах влади"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57651  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Геннадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типовий модуль "Програма проведення 
попередніх випробувань системи "BITS" в державних органах влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57652  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Геннадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типове положення про службу захисту 
інформації в державних органах влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57653  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Геннадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типова модель загроз інформації для 
державних органів влади"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57654  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Геннадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типові основні положення політики 
безпеки в державних органах влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57655  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Геннадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типовий порядок проведення робіт із 
створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-
телекомунікаційній системі в державних органах влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57656  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Геннадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типова інструкція адміністратора безпеки 
інформації відділу служби захисту інформації в державних органах 
влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57657  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаєвик Сергій Васильович, Гаєвик Дар'я Сергіївна  (Даша Суворова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Київ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57658  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терованесов Михайло Румелійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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 величини інерційності вищої 
освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика спрямована на підвищення ефективності 
вищої освіти за рахунок визначення показників її функціонування. 
Показано, що універсальним критерієм, що відображає 
результативність освітньої системи, може бути рівень інерційності, 
який залежить від економічної маси, впливу зовнішніх сил та часових 
параметрів системи освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57659  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іван Простодушний (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "У полоні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57660  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Олег 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 "Оріон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Аллілуйя", "Город мертвецов", "Восток", "Ангел", "Харлей", 
"Батько", "Херсон", "Ду-Ду", "Жона", "Птічка-полька", "Металеві 
кози", "Хуна".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57661  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Священна геометрія Безводовки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті викладені математичні розрахунки, які закладені в основу 
будови пригоризонтної обсерваторії Безводовка. А також описані 
геометричні закономірності її архітектури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57662  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голизова Ольга Вікторівна (Ольвія Гольц)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Картини в техніці три-декор 
2013-2014 р. виконання" ("Картини у техніці три-декор")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли 12 картин: "Ангелик зі свічкою", "Коровай", 
"Буковиночка", "Кіт Шарпей", "Дерево роду", "Багаття", "Сад 
каміння", "Маки", "Піони", "Шипшина", "Солард". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57663  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Сіора Андрій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Testudo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для автоматизації тестування 
учнів/персоналу підприємства на знання будь-якої предметної області і 
розроблена на графічній мові програмування LabView.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57664  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панарін Борис Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Кінезотерапевтичний тренажер для підводної 
вертикальної тракції хребта в динамічному режимі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57665  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алієва Еліна Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Казки для дорослих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 "Омріяна квіточка", "Косонька", "Мурчик", "Особисте питання",  
"Ліля і янгол", "Серденько", "Романтик", "Парія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57666  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілютіна Світлана Святославівна, Невлюдов Ігор Шакірович, Євсєєв 
Владислав 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 "Модуль для голосового управління роботом 
РМ-01"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє прискорити процес написання керуючих програм 
для робототехнічної зборки на базі використання методів адаптивного 
введення інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57667  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсєєв Владислав В'ячеславович, Невлюдов Ігор Шакірович, 
Мілютіна Світлана Святославівна  
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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 "Автоматизована система нормування часу 
"Норма" ("АСНЧ "Норма")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє скоротити витрату часу нормувальника на 
розрахунок норм часу на виробництві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57668  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ДИМ МАЙДАНУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57669  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ВІД МАЙДАНУ ДО СХОДУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57670  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєва Олена Романівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Развитие и проблемы торговли в Днепропетровской области"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядають питання, що стосуються динаміки розвитку мереж 
магазинів, товарообігу та завдання і пріорітети розвитку сфери 
торгівлі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57671  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєва Олена Романівна  
 

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 "Проблемы развития молочной промышленности Украины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57672  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєва Олена Романівна  
 

Повне ім’я або 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 "Місцеве самоврядування у процесах демократизації 
суспільства в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57673  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчикова Дар'я Сергіївна, Топчієв Олександр Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Планування територій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Планування територій: Навч.посіб./О.Г. Топчієв, Д.С. 
Мальчикова. - Херсон: Грінь Д.С., 2014. - 268 с. 

 

Анотація   

Викладені теоретичні, інституційні та методичні основи планування 
територій регіонів, розглянуто основні складові ієрархічної системи 
планування території України на загальнодержавному, регіональному 
та місцевому рівнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57674  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Посібник з методики викладання англійської мови для вчителів 
загальноосвітніх шкіл"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник створено для підвищення якості практичної підготовки 
вчителя іноземної мови й закладання підгрунтя для його подальшого 
самовдосконалення в галузі методики викладання англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57675  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Державний екзамен з теоретичних та практичних аспектів 
англійської мови та практики усного та писемного перекладу: 
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Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020303 
Філологія (переклад) ОКР "Бакалавр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складається з трьох розділів: "Підготовка до державного 
екзамену", "Організація і проведення державного екзамену", 
"Підведення підсумків комплексного державного іспиту".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57676  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Державний екзамен з англійської мови та методики її 
викладання. Методичні рекомендації для студентів напряму 
підготовки: 6.020303 Філологія (англійська мова та література)*. 
Спеціалізація: турецька мова; спеціальностей: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)*. Спеціалізація: турецька мова; 8.02030302 
Мова і література (англійська)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика ознайомлює читачів з цілями і функціями державної 
атестації, загальними вимогами до проведення іспитів, методичними 
рекомендаціями з підготовки екзаменаційних питань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57677  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саган Олена Валеріївна, Гаран Марина 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)  Посібник "Організація самостійної роботи з математики. Посібник для 
студентів напряму підготовки 6.010102. Початкова освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник є задачником-практикумом для студентів. Посібник 
складається із двох розділів і містить теоретичний і практичний матері-
ал з математики (математична логіка, теорія множин, функції, геометрія).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57678  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Творун Оксана Вікторівна, Творун Алла Пантеліївна, Творун Віктор 
Тимофійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Curso de Fisica General en 
Ucraniano y Espanol"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник призначений для іноземних іспаномовних студентів, 
які приїхали в Україну навчатись на курсах довузівської підготовки з 
метою подальшого вступу у ВНЗ. Даний посібник рекомендовано 
використовувати студентам-іноземцям перших курсів різних 
спеціальностей під час вивчення дисципліни "Загальна фізика".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57679  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котик Тарас Любомирович  
 

Повне ім’я або повне 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 інструментів для морфометрії системи 
вивідних проток слинних залоз "DuctsMorpho Tools for ImageJ" 
("DuctsMorpho Tools")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є сукупністю макросів, які призначені для спрощення 
та автоматизації морфометричних досліджень системи вивідних проток 
слинних залоз за допомогою програмного забезпечення ImageJ. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57680  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальчук Тетяна Дмитрівна  
 

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 "Заняття оздоровчою ходьбою для жінок 
похилого віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета: збереження та зміцнення здоров'я, підвищення фізичної 
працездатності, фізичної підготовленості та сприяння сповільненню 
інволюції основних фізичних якостей жінок похилого віку за 
допомогою комп'ютерної програми "Заняття оздоровчою ходьбою для 
жінок похилого віку". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57681  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Сергій Анатолійович (Basis Team), Стужний Євген 
Валентинович (Basis Team)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "BACKUP RENT" 
("Програма BackupRent", "BkpRent")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс розроблений для організації простого та ефективного 
резервного копіювання баз даних та файлів користувачем, що не 
володіє спеціальними навичками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57682  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільков Вадим Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Вальс "Алчевськ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Травень 2014 року. Поряд з містом Алчевськ, в садибі Мсциховського 
(с. Селезнівка), зібрались Сергій Жадан, Олексій Ворсоба, Влад 
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Крейммер та Ольга Михайлюк для роботи над музично-літературним 
твором "Розділові". В процесі репетиції багато іронічних та 
філософських моментів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57683  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Анна Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Тримай удар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гоша працює лаборантом у звичайному інституті. Він непомітний, 
худорлявий очкарик років 30-ти, який не може за себе постояти. 
Одного вечора, повертаючись з роботи, на його дорозі з'являється 
невідомий громила. Гоша пропонує йому гроші, тільки щоб він його не 
бив. Але громилу гроші не цікавлять.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57684  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Тетяна 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)  Музичний твір "Симфонія №4 для скрипки та струнного оркестру 
"Радість" з "Першого циклу симфоній" для солістів та струнного 
оркестру. Партитура"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57685  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Володимир 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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Авторська музика Чайки В. О. до спектаклю "Розфарбуй свій світ" 
для театру ляльок "Белый волшебник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57686  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеренко Віталій Володимирович (Black, Biker Black)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "АНТИАНИРА ОМА СЕЗОН 1 "ГНЕВ И СТРАСТЬ 
ВИНА БОГОВ" ("АНТИАНИРА ОМА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57687  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеренко Віталій Володимирович (Black, Biker Black)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "Antianira Oma Season 1"ANGEL AND PASSION. 
THE HEAVEN'S GUILTY" ("ANTIANIRA OMA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57688  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Тетяна Володимирівна, Клименко Микита Сергійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки 
України і Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека голосової ідентифікації диктора" - 
ГІД_ІПШІ" ("GID IAI, ГИД ИПИИ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сфера застосування - створення програмних засобів автоматичного 
розпізнавання диктора для задачі голосової авторизації, багатокорис-
тувацьких голосових інтерфейсів, фоноскопічної експертизи. Призна-
чення програми - текстонезалежна ідентифікація диктора за фрагмен-
том мовного звукового сигналу; створення і модифікація бази даних 
дикторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57689  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2014  
 

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 part7"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57690  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Петро Олександрович, Запорожан Степан Йосипович  
 

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 "Загальна 
хірургія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57691  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гатрич Іван Григорович, Калинчук Людмила Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Victoria 10 років"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57692  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гатрич Іван Григорович, Калинчук Людмила Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Моя країна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57693  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гатрич Іван Григорович, Калинчук Людмила Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Ангели кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57694  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Етемез Євген 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)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Методический 
комплекс для проведения аудита веб-сайта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з переліку параметрів, використовуваних для оцінки 
веб-сайту, а також можливих значень кожного з них. Крім того твір 
містить докладний опис аналізованих параметрів, їх актуальності з 
точки зору ефективної роботи ресурсу, приклади коректної 
реалізації/представлення різних елементів інтерфейсу веб-сайту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57695  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Лясковський Віктор Петрович, 
Покотілов Микола Костянтинович  

 

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 "Інформаційно-
комунікаційна система трансферу енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто основні проблеми організації трансферу технологій між 
ВНЗ вітчизняного сегменту і зацікавленими особами з метою комер-
ціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Автори пропонують сис-
темний підхід щодо створення системи трансферу технологій на базі НТУ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57696  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексієнко Сергій Борисович  
 

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)  Ескіз відзнаки "Почесна відзнака "Учасник АТО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відзнака має форму медалі, діаметром 37 мм. Виготовлюється з латуні і 
галіванію, покривається нікелем. Усі зображення та написи на медалі 
рельєфні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57697  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колечко Валентина 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)  Збірка казок "Сказки для всех"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57698  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колечко Валентина Володимирівна  
 

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 оповідань для дітей "Невідомі пригоди радянських дітлахів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57699  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Асуєв Рамзан Хамсур-Бекович, Блащук Олександр Олександрович, 
базалінський Сергій Валентинович, Корж Микола 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 "Наукова розробка "Стратегічні підходи до активації 
інтелектуально-креативної діяльності підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57700  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Коленко Юлія Геннадіївна, Дімітрова 
Алла 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)  Стаття "Оценка эффективности применения иммуномодулятора в 
комплексном лечении генерализованного пародонтита"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57701  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дімітрова Алла Григорівна, Коленко Юлія Геннадіївна  
 

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 "Оценка эффективности различных иммуномодуляторов в 
комплексном лечении генерализованного пародонта у лиц молодого 
возраста (18-25 лет)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57702  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Анатолій Васильович, Дімітрова Алла Григорівна 
(Ткаченко А.Г.)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стимуляция местных защитных факторов полости рта в 
комплексном лечении генерализованного пародонтита с 
использованием препарата Имудон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57703  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дімітрова Алла Григорівна (Ткаченко А.Г.)  
 

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 "Профилактика лекарственной нагрузки на пародонт при 
лечении генерализованного пародонтита у лиц молодого возраста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57704  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Анатолій Васильович, Дімітрова Алла Григорівна 
(Ткаченко А.Г.)  

 

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 "Индексная оценка интенсивности воспалительных и 
деструктивных изменений в тканях пародонта при генерализованном 
пародонтите"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57705  
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Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'ятигорець Сергій Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "ИТ БАНК ДАННЫХ (ДНК)" ("ИТ БАНК 
ДАННЫХ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подвійне примітивне надійне, гарантоване збереження людських 
матеріалів малого об'єму для наступного відтворення особи людини 
новітніми та майбутніми технологіями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57706  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрученко Євгенія Леонідівна, Гамзінов Денис Юрійович  
 

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)  Тритмент документального фільму "Петриківка в Лаврі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій поєднує дві перлини української культурної спадщини, котрі 
визнані світовою спільнотою ЮНЕСКО - Петриківський розпис та 
Києво-Печерський заповідник. У сценарії розповідається історія та 
значення цих двох перлин українського мистецтва,  а також їх 
значення для України та світової спільноти. Наскрізною темою, котра 
постає у творі, є тема любові до рідної землі та культури.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57707  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучер Леся Юріївна, Кучер Анатолій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка природокористування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучер Л.Ю. Економіка природокористування : 
навчальний посібник / Л.Ю. Кучер, А.В. Кучер. - Х.: ФОП Федорко 
М.Ю., 2014. - 264 с. 

 

Анотація   

Оригінальність запропонованого навчального посібника зумовлена 
раціональним поєднанням традиційної та інноваційної парадигм 
навчання у вищій школі. Навчальний посібник підготовлено на 
сучасних концептуальних засадах, що враховують новітні 
закономірності розвитку економіки природокористування та відносин 
у цій царині й орієнтовані на формування фахових компетентностей з 
економіки природокористування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57708  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевага Володимир Миколайович, Паєнок Анжеліка Володимирівна, 
Кухленко Ольга Ярославівна, Кухленко Ростислав Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Застосування терміну "Інсультна хвороба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Введення нового терміну "інсультна хвороба" дозволить об'єднати за 
патогенетичним принципом багато нозологічних станів різноманітної 
етіології, що призводять до розвитку гострого порушення мозкового 
кровообігу за ішемічним або геморагічним типом (ішемічного чи 
геморагічного інсульту), а також появи їх ранніх та віддалених наслідків. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57709  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Вкус бриллиантовой звезды" 
("Test of Diamond Star, Смак діамантової зірки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В творі автор розповідає про значення космосу в житті людей Землі, 
про видатного космонавта і вченого Г.С. Титова, про розроблену Г.С. 
Титовим технологію вирощування бриліантів в космічних умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57710  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладишев Віталій Валентинович, Соколова Людмила Володимирівна, 
Давтян Лена Левонівна, Дроздов Олексій Леонідович, Пухальська 
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)  Підручник "Фармацевтическая технология экстемпоральных 
лекарственных средств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гладышев В.В., Соколова Л.В., Давтян Л.Л., Дроздов 
А.Л., Пухальская И.А. Фармацевтическая технология 
экстемпоральных лекарственных средств. Учебник для 
фармацевтических вузов и факультетов. Под редакцией В.В. 
Гладышева. Днепропетровск: ЧМП "Экономика", 2014. - 374 с. 

 

Анотація   

У підручнику наведені теоретичні основи і технологія виготовлення 
основних лікарських форм в умовах аптеки з урахуванням досягнень 
фармацевтичної науки і практики. Для студентів фармацевтичних 
вузів і факультетів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57711  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижкова 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)  Твір наукового характеру "Особливості і перспективи розвитку ринку 
маркетингових комунікацій в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано в авторській інтерпретації аналіз поточних тенденцій 
розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні і перспектив 
його подальшого розвитку. Показано, що ринок маркетингових 
комунікацій є частиною економічної системи, функціонує в єдності з 
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іншими ринками і розвивається у рамках загальних законів ринкової 
економіки, забезпечуючи потреби суспільства в послугах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57712  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Володимир Васильович, Грінченко Анатолій Марєєвич, Лоза 
Тетяна Віталіївна, Онопченко Антон Віталійович, Федорова Анастасія 
Сергіївна  

 

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 "Интерактивный программный комплекс для 
расчета параметров технологических процессов импульсных 
технологий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На відміну від існуючих програм і алгоритмів даний програмний 
комплекс дозволяє за допомогою об'єктивного підходу проводити 
розрахунки енергетичних і технологічних параметрів технологічних 
процесів для технологій вибухового штампування, 
електрогідравлічного штампування, штампуванні на пресс-гарматах, 
магнітно-імпульсного штампування і газодетонаційного штампування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57713  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EfitKeysTool для EfitKey"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57714  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулаг Геннадій Миколайович, Дніпровський Дмитро Олексійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЛАЙН ІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Megapolis.Command&Control"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57715  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтекресі Бейз" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Inbase CoreGIS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57716  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пептюк Андрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЛАЙН МОБІЛЬНІ 
СИСТЕМИ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SMS Communication System"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57717  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдичко Орест Іванович, Коніщук Василь Васильович, Єгорова 
Тетяна Михайлівна, Мельник Наталія Борисівна  
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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)  Науковий твір "Агроекологічне районування (методичні 
рекомендації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Агроекологічне районування (методичні 
рекомендації) / [В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова, Н.Б. Мельник]; наук. ред. 
О.І. Фурдичко. - К.: ТОВ "ДІА", 2014. - 44 с. 

 

Анотація   

Систематизовано концептуальні положення та обґрунтовано принципи 
загальнонаукового і цільового агроекологічного районування України. 
Запропоновано систему методів районування для подальшого його 
застосування у картуванні території, впровадження в агропромисло-
вому секторі економіки на різних рівнях від загальнодержавного до 
локального в межах окремих господарств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57718  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снегірьова Марія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, літературний 
письмовий твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів дизайну "Mirabella postcards for soul" ("Mirabella")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів дизайну призначений для оформлення друкованої 
продукції, веб-сайтів, інформаційно-пізнавальних заходів, виробів 
легкої промисловості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57719  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінал-макет щоденника "Uprofi plan. Планировщик Вашего 
успеха" ("Uprofi plan")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57720  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Непиталюк Аркадій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Кров'янка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нелегко сільському українському хлопцю - побрався з міською 
дівчиною-єврейкою. Він постає перед вибором - або усталені традиційні 
упередження, або сучасне європейське світосприйняття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57721  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Іван Олексійович, Бруєвич Сергій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Слово честі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Могили і хрести", "Пам'яті Талькова", "Офіцерський шансон", "Син 
України", "Дві долі", "Калина", "Наворожи", "Поговорим про 
любов", "Шукай любов", "Сало".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57722  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шома Олександр Віталійович  
 

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)  Текст пісні "Я без тебя схожу с ума"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57723  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткий опис (синопсис) телевізійної програми "Повар по 
вызову!"/"Повар по виклику!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57724  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткий опис (синопсис) телевізійної програми "KUZMA,ЄВРОПА, 
ROCK'N'ROLL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57725  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсаревський Микола Миколайович, Блинова Олена Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

554 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія міграції"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розкрито соціально-психологічну сутність 
феномена міграції, висвітлено найважливіші питанння міграційної 
поведінки людини, проаналізовано міграційні процеси в сучасному 
глобальному світі та проблеми соціальної ідентифікації мігрантів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57726  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ященко Юрій Борисович, Кондратюк Наталія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна наукова установа "Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини "Державного управління 
справами" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ 
(керівництво для сімейного лікаря)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії обґрунтовується профілактика лише тих захворювань, 
які широко поширені та завдають великої шкоди здоров'ю населення, 
стосовно яких можна запропонувати науково обґрунтовані ефективні 
профілактичні заходи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57727  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безпалова 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 "Види 
оздоровчо-рекреаційної рухової активності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали знайомлять студентів з галуззю їхньої майбутньої 
професійної діяльності та закладуть фундамент для засвоєння 
матеріалу інших навчальних дисциплін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57728  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Кератометр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи приладу. Програму реалізовано в програмному середовищі 
Macromedia Director 12.0  з допомогою мови програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57729  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ендоскоп"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
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роботи ендоскопа. Програму реалізовано в програмному середовищі 
Macromedia Director 12.0 з допомогою мови програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57730  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Лазер в офтальмології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи лазера та його застосуванням в офтальмологічній практиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57731  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Михайло Іванович, Дураченко Володимир Михайлович, 
Доброгорський Віктор Антонович, Юрченко Ніна Михайлівна, 
Григорьєв-Шаповалов Юрій Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, креслення, літературний письмовий твір науково-
технічного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "ЖИДКОСТНАЯ РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА ДУ803 
Фильтр жидкостный Технические условия ДУ803.94.4004.4000.0000.00.0 
ТУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлені креслення рідинного фільтру, а також відомості 
щодо його призначення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57732  
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Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анищенко В'ячеслав Михайлович, Назарова Ольга Валеріївна, 
Кошкін Михайло Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, креслення, літературний письмовий твір науково-
технічного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "ЖИДКОСТНАЯ РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА ДУ803 
Схема пневмогидравлическая принципиальная. Пояснительная 
записка к схеме пневмогидравлической принципиальной 
ДУ803.94.4004.0000.0000.00.0 ПЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі приведена схема пневмогідравлічна принципова та 
пояснювальна записка, які визначають призначення вузлів рідинної 
реактивної системи та їх взаємодія при роботі системи.  
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57733  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анищенко В'ячеслав Михайлович, Кошкін Михайло Іванович, 
Доброгорський Віктор Антонович, Комеко Єгор Микитович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "ЖИДКОСТНАЯ РЕАКТИВНАЯ 
СИСТЕМА ДУ803 Часть третья Изготовление и приемка сборочных 
единиц и деталей ДУ803. ДУ 803.94.4004.0000.0000.00.0 ТУ-2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладені вимоги, які є обов'язковими при виготовленні 
рідинної реактивної системи ДУ 803. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57734  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Біологічна 
хімія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали є основною фундаментальною наукою, яка пояснює всі 
зміни і перетворення, що перебігають в організмі на молекулярному 
рівні. Поглибити знання про механізми обміну речовин, дії ферментів, 
гормонів, медіаторів, вітамінів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57735  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Нефелометр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з п’яти розділів і передбачає використання комп’ютера 
для ознайомлення студентів з будовою роботи нефелометра. Програму 
реалізовано в програмному середовищі Macromedia Director 12.0 з 
допомогою мови програмування Lingo. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57736  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з п'яти розділів і передбачає використання комп'ютера 
для ознайомлення студентів з будовою роботи поляриметра. Програму 
реалізовано в програмному середовищі Macromedia Director 12.0 з 
допомогою мови програмування Lingo. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57737  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Офтальмоскоп"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи офтальмоскопа. Програму реалізовано в програмному середо-
вищі Macromedia Director 12.0 з допомогою мови програмування Lingo. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57738  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи спектрофотометра. Програму реалізовано в 
програмному середовищі Macromedia Director 12.0 з допомогою мови 
програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57739  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Фотоелектроколориметр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи фотоелектроколориметра. Програму реалізовано в 
програмному середовищі Macromedia Director 12.0 з допомогою мови 
програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57740  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Рефрактометр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи рефрактометра. Програму реалізовано в 
програмному середовищі Macromedia Director 12.0 з допомогою мови 
програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57741  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давибіда 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  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Основи ЛФК 
та масажу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали набувають все більшого значення для якісної всебічної 
підготовки майбутніх медсестер.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57742  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давибіда 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  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Теорія і 
методика фізичного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали забезпечують глибоку теоретичну і практичну 
підготовку студентів, формуючи в них систему професійних знань і 
умінь; сприяють розвитку творчого педагогічного мислення, вміння 
знаходити нові шляхи та форми роботи з фізичного виховання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57743  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давибіда Наталя Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Масаж 
загальний і самомасаж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даного твору є вивчення основ загального масажу та 
самомасажу, здобуття знань, вмінь і практичних навичок з основних і 
додаткових способів масажу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57744  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давибіда 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  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Теорія і 
технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали формують у студентів адекватні уявлення про їхню 
майбутню діяльність, особливості професії й тих вимог, які будуть 
пред'явлені майбутньому фахівцеві з вищою освітою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57745  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою матеріалів є гармонійний розвиток студентів: зміцнення їх 
здоров'я, розвиток особистих фізичних та психічних якостей, 
підвищення фізичної та розумової працездатності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57746  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарук Віктор Львович  
 

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 "Методика 
навчання основ здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали ознайомлюють студентів з історією становлення науки 
про здоров'я та сучасними поглядами на здоров'я людини. Розкрива-
ють сутність поняття "здоров'я" як медико-соціальної категорії.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57747  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безпалова 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 "Теорія і 
методика спортивної підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дані матеріали забезпечують глибоку теоретичну і практичну 
підготовку студентів, формуючи в них систему професійних знань і 
умінь; сприяють розвитку педагогічного мислення, вміння знаходити 
нові шляхи і форми роботи з фізичного виховання, а також розширен-
ню і поглибленню інтелектуальних, рухових умінь і навичок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57748  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вожегова Раїса Анатоліївна, Морозов Володимир Васильович, 
Писаренко Павло Володимирович, Булигін Дмитро Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Вдосконалення режимів зрошення сої в Південному 
регіоні України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії наведено результати багаторічних досліджень щодо 
розробки та вдосконалення окремих елементів технології вирощування 
нових середньостиглих сортів сої в посушливих умовах південного 
регіону України, що дозволяє обґрунтувати втрати поливної води та 
використання найбільш оптимальної густоти стояння рослин для 
отримання високого рівня врожайності та якості продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57749  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Щілинна лампа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи щілинної лампи. Програму реалізовано в 
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програмному середовищі Macromedia Director 12.0 з допомогою мови 
програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57750  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Микола Миколайович, Русаліна Людмила Володимирівна, 
Кологривов Ярослав Ігорович, Новіков Олексій Миколайович, Ткач 
Володимир Михайлович, Барановський Олексій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу соціальних мереж 
NetMonitor" ("Система NetMonitor")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана система призначена для проведення моніторингу користувачів та 
груп користувачів, відслідковування динаміки їх активності, пошуку 
наявних та прихованих зв'язків між користувачами, інформування про 
небезпечні зміни в поведінці користувачів, груп та інших задач.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57751  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малахов Дмитро Юрійович, Безлюдний Володимир Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система бронювання житла подобово 
"Добово" ("КП "Добово")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма - це програма для автоматизації сервісу замовлення 
житла на короткий термін. Програма може забезпечувати діяльність 
компанії, яка спеціалізується на посередництві у сфері надання послуг 
з оренди нерухомості на короткий термін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57752  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слабкий Геннадій Олексійович, Дудник Світлана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика прогнозування смертності чоловіків 
працездатного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57753  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слабкий Геннадій Олексійович, Дудник Світлана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис та інструкція "Розрахунковий модуль з прогнозування 
смертності чоловіків працездатного віку Луганської області та м. 
Луганська"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57754  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугорков Ігор Веніамінович, Слабкий Геннадій Олексійович, 
Павленко Олексій Володимирович, Бугоркова 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 "Формирование конкурентоспособности учреждений и 
предприятий, предоставляющих стоматологические ортопедические 
услуги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57755  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слабкий Геннадій Олексійович, Качур Олександр Юрійович, 
Кривенко Євгеній 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)  Методичні рекомендації "Методологія вивчення рівня впровадження 
інформатизації в систему охорони здоров'я України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57756  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Леонід Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, 
літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір науково-технічного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методичні рекомендації по створенню та 
розповсюдженню інформації щодо усиновлення та/або сімейного 
влаштування дитини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57757  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баклан Сергій Костянтинович (Серж Баюн)  
 

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)  Пісні до телесеріалу "Мужские сказки для любимых"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

12 пісень про кохання у авторському виконанні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57758  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колбанцева Моніре Нігматзянівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір "Афоризмы "Уметь прощать - уметь наслаждаться Жизнью!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57759  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "В той далёкой стране"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57760  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижкова 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)  Стаття "Систематизація факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища торговельного підприємства для подальшого аналізу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57761  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Лидерство, изменяющее мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана книга розкриває основні принципи духовного лідерства і 
покликана закласти надійний фундамент для пошуку відповідей та 
рішень на гострі наболілі проблеми суспільства та його потреби в 
істинному лідерстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57762  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудько Ігор Михайлович, Бариляк Василь Васильович, 
Матушевський Володимир Богданович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний 
університет України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Проектування трас підвісних канатних доріг 
лісопромислового призначення на базі однопрольотних установок" 
("Траса ЛП ПКД 1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прикладна програма для проектування трас лісопромислових 
підвісних канатних доріг на базі однопольотних установок. 
Геометричні та силові параметри канатів призначенння шляхом 
розв'язання систем трансцендентних рівнянь.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57763  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Олександр Олександрович, Калиновський Андрій Якович, 
Васильєв 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)  Курс лекцій "Інженерна та комп'ютерна графіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій призначений для слухачів, які вивчають відповідну 
дисципліну, та має своєю метою допомогти їм в освоєнні теоретичних 
основ нарисної геометрії. Викладення розділів курсу побудовано за 
принципом  "від простого до складного", всі розділи ілюстровані 
кресленнями та наочними рисунками, що покликано полегшити 
сприйняття наведеного матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57764  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Вікторова, Татьяна Викторова (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "ЛИСЁНОК И ЩЕНОК" ("Лисеня та цуценя")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57765  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Вікторова, Татьяна Викторова (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Шубки - невидимки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57766  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Вікторова, Татьяна Викторова (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Наряд из волшебной розы" ("Убрання з чарівної троянди")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57767  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шафранська Тетяна Вікторівна (Тетяна Вікторова, Татьяна 
Викторова)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Подарок старой портнихи" ("Подарунок старої кравчині")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57768  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Вікторова, Татьяна Викторова (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Заколдованный портрет" ("Зачарований портрет")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57769  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козир Ігор Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного художнього фільму "Трохи 
кращих" ("Крути")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія групи студентів, які 29 січня 1918 року взяли участь у 
легендарному бою під Крутами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57770  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голошубова Ніна Олександрівна, Кавун Ольга Олександрівна, 
Бегларашвілі Оксана Петрівна, Торопков Володимир Михайлович, 
Григоренко Тетяна Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Підприємницькі мережі в торгівлі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто стан розвитку роздрібної та оптової торгівлі в Україні. 
Узагальнено зарубіжний досвід.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57771  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роганов Володимир Петрович, Стратанович Тетяна Едуардівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний 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 "Створення дистанційних курсів за допомогою 
програми Adobe Captivate"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для забезпечення ефективного і інтенсивного 
дистанційного вивчення програмного продукту, призначеного для 
створення мультимедійних навчальних відеоматеріалів по вивченню 
комп'ютерних програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57772  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрій Ступак (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник "Поэтическая проза "TUNING-FORK или Настройщик языка 
пламени"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57773  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аузін Роман Олександрович, Столітній Антон Володимирович  
 

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 "ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА 
ОБРОБКИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ЗГЕНЕРОВАНИХ БАЗ ЄДИНОГО 
РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ГОТОВИХ НАБОРІВ ФУНКЦІЙ EXCEL (З ІЛЮСТРАЦІЯМИ)" / 
"ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СГЕНЕРИРОВАННЫХ БАЗ ЕДИНОГО 
РЕЕСТРА ДОСУДЕБНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
ГОТОВЫХ НАБОРОВ ФУНКЦИЙ EXCEL (С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ)" 
/ "INFORMATIVE AND ANALYTICAL SYSTEM OF TREATMENT OF 
THE PRELIMINARY GENERATED BASES OF THE SINGLE 
REGISTER OF PRE-TRIAL INVESTIGATIONS BY THE PREPARED 
SETS OF FUNCTIONS OF EXCEL (WITH ILLUSTRATIONS)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система передбачає виведення на новий сучасний рівень ефективність 
та якість нагляду за додержанням законів під час досудового 
розслідування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57774  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

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 "СПК "Діагональ-М" ("СПК "Діагональ-М")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57775  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горун Олена Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СПЗ "Діагональ" ("СПЗ "Діагональ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57776  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Віктор Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Плеяда" ("Плеяда")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57777  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малахов Герман Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу  "Азор" ("Азор")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57778  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Плутон-01" ("Плутон-01")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57779  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуржій Сергій Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба ЕЛ" ("Палуба ЕЛ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57780  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цяпа 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  "Радіус Е" ("Радіус Е")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57781  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсоненко Сергій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Свирж-ОУ" ("Свирж-ОУ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57782  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білевський Петро Станіславович  
 

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 "Еверест-2М" ("Еверест-2М")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57783  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білевський Петро Станіславович  
 

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 "Еверест-1М" ("Еверест-1М")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57784  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славітський Микола Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Сапер" ("Сапер")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57785  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорноголовко Микола Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій російською мовою до повнометражного 
художнього фільму за мотивами життя видатного авіаконструктора 
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Костянтина Калініна "Жар-Птиця" ("Сценарій до фільму "Жар-
Птиця")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Поклик неба", "Занепад імперії", "Зліт", "Піке".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57786  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Шершун Галина 
Григорівна  

 

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 "Біохімічний шлях гліколізу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5 частин, з яких перші чотири є навчальними, 
а п’ята - контролююча. Програму реалізовано в програмному середови-
щі Macromedia Director 12.0 з допомогою мови програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57787  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Анастасія Володимирівна  
 

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)  Збірка пісень "От любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

" You're falled in love", "От любви", "Под чашечку вина", "Только 
ты", "Ты и я - навсегда", "Знаю", "Зима - зима", "Знаеш", "Далеко 
(танго)", "Вновь весна", "Державна (Гімн - молитва за Україну)", 
"Пускай не будет горя у людей", "Вот и всё", "Ложь", "Шери", 
"Осенний лист", "Люби меня", "Я так тебя люблю", "Остановись", 
"Под зонтиком", "Ты не найдешь", "Только ты один", "Играет баян", 
"Настоящая любовь", "В унисон", "Зачем", "А время молчит", "По 
зову крови", "Ты меня разгадаешь".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57788  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Анастасія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Мультиварка Миссис Свисс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна дитяча казка для дошкільного та молодшого шкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57789  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берлов Роман Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "СИСТЕМА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PaymentSoft"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма кроссплатформенна програма з графічним 
інтерфейсом. В парі клієнт-сервер виступає в ролі клієнта. Написана на 
мові програмування С++, середовища розробки MonoDevelop, MySqi 
WokrBench.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57790  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карповцева Юлія Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, хореографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка хореографічних творів "Обучающее видео "Основы гимнасти-
ки и акробатики для самодеятельных хореографических коллективов"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Не кожен колектив може дозволити собі спеціалізовану оснащену базу 
для занять акробатикою і гімнастикою, тому ми адаптували 
можливості звичайного танцювального залу для тренувань. 
Сподіваємося, що наш досвід, представлений в даній повчальній 
програмі, допоможе Вам в різносторонньому фізичному розвитку 
Ваших учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57791  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приліпко Юлія 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)  Художній роман-фентезі "Князь Холода. Начало Легенды"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57792  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурманенко Ігор Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хватит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57793  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахтоваршоєв Алігавхар Шохайдарович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник притч "ИКОЙАТЕН МАЧМУУА'"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вибрані твори М. Сааді, М. Ауфі, Дж. Румі, А. Джамі, Х. Кашифі в 
перекладі на мугнанську мову.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57794  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болотова Оксана Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель конкретизации - лингвистическая модель 
конкретизации (декодирования) информации" (Грамматическая 
редакция Мета-модели (НЛП), Гриндер/Бендлер для русского языка)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений на основі граматичних правил та адаптування до 
граматичної моделі російської  мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57795  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Володимир Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного-характеру "Науково-методичні 
рекомендації щодо оцінки і аналізу конкурентоспроможності 
автотранспортних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57796  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Шершун Галина 
Григорівна  

 

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 "Механізми вилучення аміаку з мозку і м'язів 
та його знешкодження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5 частин, з яких дві є навчальними і три - 
контролюючими. Призначена для студентів медичних навчальних 
закладів І-ІVрівнів акредитації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57797  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Шершун Галина 
Григорівна  

 

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 "Обмін і механізм впливу вітаміну Д3 на 
фосфорно-кальцієвий обмін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5 частин, з яких перші чотири є навчальними і 
п'ята - контролююча. Призначена для студентів медичних навчальних 
закладів І-ІVрівнів акредитації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57798  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Шершун Галина 
Григорівна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

583 

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 "Роль нирок в корекції кров'яного тиску при 
гіпотонії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5 частин, з яких перші чотири є навчальними і 
п'ята - контролююча. Призначена для студентів медичних навчальних 
закладів І-ІVрівнів акредитації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57799  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Шершун Галина 
Григорівна  

 

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 "Обмін жовчних пігментів у нормі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5 частин, з яких перші чотири є навчальними і 
п'ята - контролююча. Призначена для студентів медичних навчальних 
закладів І-ІVрівнів акредитації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57800  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Марина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Переваги комплексного лікування пацієнтів із 
зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів, із 
застосуванням диференційованого масажу та міогімнастики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З метою підвищення ефективності ортодонтичного лікування нами 
розроблені прийоми диференційованого масажу та міогімнастики, які 
рекомендуються додатково застосовувати при ортодонтичному 
лікуванні зубощелепних аномалій, ускладнених скупченістю зубів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57801  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Катерина Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Щоденник ортодонтичного пацієнта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Щоденник створений для стимуляції зацікавленості пацієнта до 
ортодонтичного апарату та лікування в цілому, для більш тісного 
спілкування лікаря з дитиною, для пізнання його внутрішнього світу 
та скорочення термінів лікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57802  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Катерина 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)  Наукова стаття "TAGEBUCH eines kieferorthopadischen Patienten" 
("Щоденник ортодонтичного пацієнта")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Щоденник створений для стимуляції зацікавленості пацієнтів 
Німеччини до ортодонтичного апарату та лікування в цілому, для 
більш тісного спілкування лікаря з дитиною, для пізнання його 
внутрішнього світу та скорочення термінів лікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57803  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазок Михайло Максимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальна повість "Лісові солдати" (російською мовою "Лесные 
солдаты")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57804  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малицький Олексій 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 малюнків "Відомі українці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57805  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малицький Олексій 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 малюнків "Символи перемоги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57806  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно В'ячеслав Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Білий пітон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57807  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга-сценарій "На краю жизненной пропасти... А далее был Бог... 
Или от бывшей проститутки к лучшей няне!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57808  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Измерение параметров тормозов 
автомобилей" ("Brake")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма спільно з вимірником часу спрацювання гальмівної 
системи автомобілів ВТС-1 забезпечує прийом сигналів з електронного 
блоку, обробку цих сингналів і формування вихідного протоколу для 
роздруківки на паперовий носій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57809  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Измеритель кинематических и динамических 
параметров лифтов" ("Lift")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дає можливість виміряти та зареєструвати шлях кабіни 
ліфта, швидкість і прискорення в різних режимах - роз'їзд між повер-
хами, шлях при уповільненні і прискоренні, точність зупинки та ін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57810  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анфімова Галина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База данных палеонтологических коллекций отдела 
"Геологический музей" ННПМ НАН Украины" ("PaleoDate")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створення БД обумовлено необхідністю забезпечення ефективної 
роботи з величезним масивом інформації, укладеним в музейних 
предметах - більш 348 колекцій, кількість зображених в них музейних 
предметів - більше 33 тис.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57811  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Олександр Сергійович, Філь Олена Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір учбового характеру "Розвиваюча гра "Садиба" як складова 
навчання дітей молодшого шкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57812  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовий Олександр Васильович (Александр Гатти)  
 

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 "Поэзия жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57813  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний кіносценарій "Ґудзи-Мудзи - Королева Країни 
Загублених Ґудзиків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний авторський кіносценарій про Ґудзикраїну - країну 
загублених ґудзиків. Про її мешканців. Всі імена героїв та назви є 
авторськими розробками. Королева країни Ґудзи-Мудзи, її помічники 
Ґудзульки, хлопчик Ґудзикудрик, Шитко-Нитко, Вузелкуня, Ґудзино де 
Мозаїко, Ґудзинітто.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57814  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конощук Світлана Іванівна (Лана Ра)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка дитячих казок "Ґудзи-Мудзи - Королева Країни Загублених 
Ґудзиків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хлопчик Єгорка часто губить ґудзики і потрапляє до країни загублених 
ґудзиків Ґудзикраїни. У тому світі абсолютно все із Ґудзиків: сонечко, 
небо, квіти, дерева та королівський палац самої королеви Ґудзи-Мудзи. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57815  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бомбушкар Ігор Стефанович (Інгвар)  
 

Повне ім’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 "Визначення поняття "магія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У літературному творі автор надає власне визначення поняттю 
"магія", та визначає його, як вищу ступінь вміння свідомо та 
самостійно керувати подіями власного життя. Також автор надає 
власні визначення поняттям: "вміння", "свідомість", "самостійність".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57816  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

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)  Збірник пісень "Волна-2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57817  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хома Михайло Степанович (Дзідзіо)  
 

Повне ім’я або 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 я - а я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57818  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хома Михайло Степанович (Дзідзіо)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Наречена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57819  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хома Михайло Степанович (Дзідзіо)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "3 в 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про те, як дівчина хотіла дорогий подарунок на день народження, 
але її хлопець не мав змоги дарувати такі подарунки і вирішив 
подарувати один подарунок на три свята одразу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57820  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хома Михайло Степанович (Дзідзіо)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мені повезло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня ро те, що завжди треба вірити в краще і обов'язково пощастить і 
все збудеться, як кожен собі забажає.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57821  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хома Михайло Степанович (Дзідзіо)  
 

Повне ім’я або 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 і Сара"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про справжнє кохання гуцула Дзідзя та єврейки Сари. Вони - 
пара намбер ван! Дзідзьо переконаний - його Сара найзавидніша 
наречена і хоче, аби про цю любов знали всі! Пісня про ідеальний 
міжнародний союз сердець.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57822  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олена 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)  Монографія "Структурні компоненти процесу поняттєвого мислення"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії досліджуються особливості динаміки інтегральної 
когнітивної структури мислення в залежності від ступеня 
сформованості її структурних одиниць (концептів).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57823  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олена Вячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологічний аналіз ситуації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник містить розгляд питань, що складають лекційну 
частину курсу "Психологічний аналіз ситуації", який викладається 
студентам четвертого курсу спеціальності психологія спеціалізації 
"Соціальна психологія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57824  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Данькевич Оксана Степанівна, Тіщенко 
Григорій Борисович, Гриценко Сергій Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ДІЛОВОДСТВО КАФЕДРИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обліку і зберігання даних щодо роботи 
кафедри вищого навчального закладу за такими напрямками: наукова 
діяльність, підготовка кадрів, методична діяльність, матеріальна база, 
персонал.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57825  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гой Тарас Петрович, Малицька Ганна Петрівна, Соломко Андрій 
Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Операційне числення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гой Т. П. Операційне числення : навчальний посібник 
/ Т. П. Гой, Г. П. Малицька, А. В. Соломко. - Вид. 2-ге, випр. та доп. - 
Івано-Франківськ : 2014. - 224 с. 

 

Анотація   

У посібнику викладений курс операційного числення на основі 
перетворення Лапласа, на основі застосування цього числення для 
обчислення невласних інтегралів, розв'язання лінійних звичайних 
диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь із загаюванням, 
інтегральних рівнянь типу згортки тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57826  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

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 "Цыкл научных разработок №2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57827  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козенков Дмитро Євгенович, Тенета Володимир Михайлович  
 

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)  Монографія "RISK IN INVESTMENT ACTIVITIES OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57828  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецько Андрій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська академія друкарства Міністерства освіти і науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "ТОЧНІСТЬ ТА 
ШОРСТКІСТЬ" ("ТОЧНІСТЬ ТА ШОРСТКІСТЬ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку у напівавтоматичному режимі 
параметрів точності та шорсткості поверхні, режимів фінішної 
механічної обробки деталей машин, маршрутної технології 
виготовлення деталей, виводу результатів розрахунків.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57829  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Лечебно-профилактические возможности современных  
гигиенических комплексов на этапах лечения заболеваний пародонта"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57830  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Анатолій Васильович, Ліновицька Олеся Вікторівна, 
Мялківський Костянтин Олегович  

 

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 "Особливості лікування пришийкових уражень твердих 
тканин зубів при захворюваннях маргінального пародонта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57831  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена Олександрівна, 
Мялківський Костянтин 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)  Методичні рекомендації "Применение лечебно-гигиенических средств 
"VIVAX DENT" в комплексной профилактике и лечении 
стоматологических заболеваний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57832  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Будяківська Ольга Володимирівна, 
Скібіцька Олена Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ПРИМЕНЕНИЕ НАНОСОРБЕНТОВ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
БЕРЕМЕННЫХ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57833  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена Олександрівна, 
Ревенок Божена Арленівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Обоснование применения наносорбентов и органических 
компонентов в комплексной профилактике заболеваний пародонта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57834  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Инновационный анализ состава и свойств лечебно-
профилактических средств и их использование в комплексном лечении 
стоматологических заболеваний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57835  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена Олександрівна, 
Мялківський Костянтин Олегович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Обгрунтування механізму десенситайзерної дії гігієнічних 
комплексів ТМ "Lacalut" та їх ефективність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57836  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скібіцький Вадим Станіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Показання та клініко-технологічні етапи виготовлення 
штучних коронок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57837  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мкртчан Карлен Карленович, Лівшиц Юрій Зиновийович  
 

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 "Одиночество"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Наш край", "За два синіх океана", 
"Одиночество", "О лете", "Кому нужна любовь", "Факти", "Письмо", 
"Мама", "Эта осень", "Метель".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57838  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Ольга Василівна, Безруков Сергій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод аугментации альвеолярного отростка путем 
инъекционного поднадкостничного введения остеопластических 
материалов"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний метод може бути використаний в стоматології та щелепно-
лицевій хірургії для профілактики дефектів і деформацій 
альвеолярного відростка щелепи після видалення зуба. 
Запропонований метод не вимагає додаткових істотних матеріальних 
витрат, не вимагає від хворого додаткових відвідувань лікаря.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57839  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоров Дмитро Валерійович, Притуло Ольга Олександрівна, 
Килесса Володимир Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оценки состояния гемостаза у больных с 
меланоцитарными новообразованиями кожи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика спрямована на виявлення дисфункції показників 
гемостазу в залежності від виду мелацітарного новоутворення шкіри. 
Методика дозволяє диференціювати ступінь вираженості змін 
показників системи гемостазу, визначити подальший діагностичний 
алгоритм, здійснювати прогноз захворювання і тактику лікування 
хворих даної групи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57840  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

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)  Науковий твір "Чай общеукрепляющий, тонизирующий при 
гипотонии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу чаю загальнозміцнюючого, тонізуючого при гіпотонії 
входять такі трави як розмарин, татар-чай, бруньки сосни.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57841  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

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)  Науковий твір "Чай сердечный, успокаивающий при гипертонии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу чаю серцевого заспокійливого при гіпертонії входять такі 
трави як м'ята, лаванда, собача кропива, глід, софора японська, омела 
біла, сухоцвіт болотний. Цей чай особливо рекомендується для 
метеозалежних людей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57842  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодій Павло Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Доброго ранку Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57843  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты не моя история"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57844  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пермінова Людмила Аркадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник для студентів із спеціальності "Початкова 
освіта" - 7.010102 (підготовка спеціалістів) "Організація 
нестандартного уроку в початковій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичному посібнику наведно теоретичні підходи щодо розробки 
конспектів нестандартних уроків у початкових класах, для практичних 
занять студентів спеціальності 7.010103.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57845  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

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 "РІДНА УКРАЇНА (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57846  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

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 "МОЯ УКРАЇНА (формат А3)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57847  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Яна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка та тритмент повнометражного документального 
фільму до 25-річчя Незалежності України "СИНІЙ ТА ЖОВТИЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дрібною павутиною подібно артеріям у людському тілі, річки 
вкривають та об'єднують всю територію України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57848  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Андрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Актуальні питання правового регулювання електронної 
торгівлі за кордоном та основні проблеми її становлення на теренах 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій за 
кордоном і зокрема, електронної торгівлі за останнє десятиріччя 
вимагає від  кожної держави активних дій щодо вдосконалення  
правового регулювання взаємовідносин  у даній сфері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57849  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
Валентинович  
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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 "GR.BAS" rus "Экологически обоснованные 
гидрологические расчёты: русел, водотоков и каналов для условий 
двустороннего регулирования влаги на осушаемых переувлажненных 
сельскохозяйственных землях Украины" ("Гидрологические расчеты: 
русел, водотоков и каналов "GR.BAS" rus")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базується на методиці та технологічних можливостях 
миттєвого визначення  витрат води у намічених створах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57850  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
Валентинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DK.BAS" rus "Экономически и экологически 
обоснованные гидравлические расчёты гончарных дренажных 
коллекторов для условий двустороннего регулирования влаги на 
осушаемых переувлажненных сельскохозяйственных землях Укрины" 
("Гидравлические расчёты гончарных дренажных коллекторов для 
условий увлажнения земель "DK.BAS" rus ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базуєься на методиці та технічих можливостях оптимального 
піору діаметрів гончарних колекторів за їх пропускною спроможністю 
для умов осушення та зволоження сільськогосподарських земель.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57851  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
Валентинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Euwi.BAS" rus "Экологически обоснованные 
расчёты расстояний между дренами для периодов необходимости 
увлажнения осушаемых сельскохозяйственных земель Украины" 
("Расчёты расстояний между дренами для условий увлажнения земель 
"Euwi.BAS" rus")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базується на методиці та технічних можливостях миттєвого 
визначення відстані між дренами при проектуванні горизонтального 
гончарного дренажу на осушуваних землях для періодів нестачі вологи 
у кореневому шарі грунту.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57852  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
Валентинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Еos.Bas" rus "Экологически обоснованные 
расчеты расстояний между дренами для условий осушения 
переувлажненных сельскохозяйственных земель Украины с 
прогнозированием оптимальных влагозапасов в корнеобитаемом слое 
почвы" ("Расчёты расстояний между дренами для условий осушения 
земель "Еos.Bas" rus")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базується на методиці та технічних можливостях миттєвого 
визначення відстані між дренами при проектуванні горизонтального 
гончарного дренажу на осушуваних землях для періодів нестачі вологи 
у кореневому шарі грунту.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57853  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
Валентинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WB.BAS" rus "Экологически обоснованные 
прогнозные расчеты водного баланса в корнеобитаемом слое почвы 
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для условий двустороннего регулирования влаги на осушаемых 
переувлажненных сельскохозяйственных землях Украины" ("Расчеты 
водного баланса в корнеобитаемом слое почвы "WВ.BAS" rus")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базується на методиці та технічних можливостях миттєвого 
визначення водного балансу в кореневому шарі грунту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57854  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимова Наталя Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект з 25 карт 
"Карты ТАРО "Мудрость предков"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір включає в себе графічне зображення, що складається з 25 
карт ТАРО, та містить опис кожної карти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57855  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколайчук Андрій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної передачі "Україна - це я" ("Україна - це я")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суспільно-патріотична телевізійна передача, спрямована на 
консолідацію українського населення, підвищення обороноздатності 
країни, підтримку українських військових, задіяних в зоні АТО.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57856  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вонсевич Костянтин Петрович, Безугла Наталя 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 "Інформаційно-вимірювальна система 
"ОПТИКА-БІОЛОГІЯ-2" ("ІВБОС-2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для технічного забезпечення реалізації методу 
просторової фотометрії біологічних середовищ. Дозволяє здійснювати 
аналіз та порівняння виміряних розсіяних світлових потоків в межах 
повного тілесного кута.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57857  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Тетяна 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 віршів "Битвы с миражами" ("Куда текут красные реки...")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57858  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Тетяна 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 віршів "Позови меня с Собой"  ("Как не замерзнуть на краю 
зимы...")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57859  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шорох Дмитро Борисович  
 

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 твір "Алгоритм создания видеофильмов как комплексов 
взаимосвязанных статичных и динамичных изображений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть твору, що реєструється, полягає в тому, щоб об'єднати у зручному 
для глядача вигляді можливості динамічних зображень, реалізованих 
за допомогою відповідного програмного забезпечення на придатній 
цифровій техніці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57860  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулеша Алла Геннадіївна  
 

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 "Ступай..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57861  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Іван Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методики моделювання технологічних процесів у 
тваринництві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У моделювання технологічних процесів у тваринництві входять 7 
методик, а саме: методика розв'язання оптимізаційних задач лінійного 
програмування; методика моделювання задач з оптимізації раціонів; 
методика моделювання задач із оптимізації складу кормосуміші; 
методика моделювання структури стада великої рогатої худоби; 
методика моделювання структури стада свиней; методика 
моделювання оптимізації руху поголів'я худоби; методика 
моделювання оптимізації зеленого конвеєра.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57862  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

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 статичної твердості деревини по 
Котречку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначення твердості деревини, яка володіє анізотролією властивос-
тей, здійснюють шляхом втиснення в зразок під дією статичного 
навантаження індентора, що має робочу частину, виконану у вигляді 
зрізаної з торців в бік леза довжиною L під кутом тригранної призми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57863  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гунько Сергій Миколайович, Подпрятов Григорій Іванович, 
Завадська Оксана Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Технологія виробництва буряка столового 
гарнірного"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поєднання маринування коренеплодів буряка столового зі 
смородиновим пюре дає змогу отримати якісну продукцію з високою 
біологічною цінністю та органолептичними властивостями, оскільки 
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коренеплоди буряка містять значну кількість бетаїну, ягоди смородини - 
вітаміну С та пектинових речовин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57864  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Анатолій Іванович, Суханова Ольга Анатоліївна  
 

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 наукових заключень на створення 
рекреаційно-меморіальних парків - пам'яток історії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методику можна використовувати для наукових заключень на 
створення рекреаційно-меморіальних парків - пам'яток історії і 
передбачає декілька етапів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57865  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Анатолій Іванович, Суханова Ольга Анатоліївна  
 

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 створення наукових заключень стану 
пам'яток історії та природи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується методика для вивчення історичних та меморіальних 
дерев, яка передбачає послідовне виконання цілого ряду етапів, 
пов'язаних із розробкою сучасних методів вивчення, охорони і 
збереження рослин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57866  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Волосянко Олена Вікторівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод аналізу та оцінки реєстрації даних руху 
різновікових груп рибопосадкового матеріалу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57867  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

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 "ОСАЕ ВАЗА. Техника Шихана Масатаке 
Фудзита. Часть 1" ("OSAE WAZA. Technique by Masatake Fujita Shihan. 
Part 1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі представлені оригінальні техніки утримання. Автор описує 
рухи та прийоми, звертаючи особливу увагу на ключові моменти, що 
дозволяють досягти максимальної ефективності при виконанні техніки 
утримання. Кожна техніка представлена покроковими фотографіями 
та примітками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57868  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

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 "OSAE WAZA. Technique by Masatake Fujita 
Shihan. Part 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі представлені оригінальні техніки утримання. Автор описує 
рухи та прийоми, звертаючи особливу увагу на ключові моменти, що 
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дозволяють досягти максимальної ефективності при виконанні техніки 
утримання. Кожна техніка представлена покроковими фотографіями 
та примітками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57869  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

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 "Nage waza technique by Masatake Fujita Shihan"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена великому майстру Масатаке Фудзіта Сенсею. Він 
добре відомий тим, що представив тренувальний метод Айкідо, також 
він відомий потужнім виконанням Айкідо технік.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57870  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелюк Дмитро Ігоревич (kolibri), Манько Роман Борисович (Depo), 
Плисакин Олександр Олександрович (kavabanga)  

 

Повне ім’я 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 (слова та музика) під назвою "Амфетамин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57871  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Yellow Dawn"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57872  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Medicine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57873  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Do Like Me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57874  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Black Bird"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57875  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Undercover Guy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57876  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Honey"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57877  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюба Ерік Олегович, Войтко Вікторія Володимирівна, Роздорожнюк 
Антон 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 "ТаймТейбл" формування розкладу занять"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає користувачу доступ до кінцевого варіанту 
електронного розкладу, заповненого адміністрацією 
школи/коледжу/технікуму/ВНЗ, враховує парність тижнів, групу та 
підгрупу студента, рік вступу та інші дані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57878  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Світлана Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель маркетингових комунікаційних відносин 
суб'єктів ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спираючись на необхідність взаємовідносин всіх суб'єктів ринку в 
процесі своєї ринкової діяльності, у роботі запропоновано модель 
маркетингових комунікаційних відносин машинобудівного 
підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57879  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Ювелірний виріб "Голуб миру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений переважно з вугілля, срібла, дорогоцінного каміння, 
символізує свободу та мир на сході України. В дзьобі голуб тримає 
оливкову гілку з маленькими оливками.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57880  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут програмних систем Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Мультиагентна система "Навігація", версія 
2.5" ("МАС Навігація 2.5")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання поведінки множини 
когнітивних агентів в складному динамічному середовищі. Під 
динамічним середовищем умовно розуміється ділянка морського 
кордону, в межах якої протидіють два класи кораблів: кораблі-
порушники (агенти-утікачі) та кораблі берегової охорони (агенти-
переслідувачі).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57881  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дамаскіна Ірина 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)  Графічне зображення "Flexis (флексис)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заявлений твір представляє графічне зображення хребта, який 
утворений з людських силуетів різної величини, що утворюють 
зображення хребетного стовпа людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57882  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихограй Ірина 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)  Науковий твір "Методика обучения английскому языку Ирины 
Лихограй"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує авторську методику вивчення англійської мови, що 
враховує різницю у мисленні носіїв української або російської та 
англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57883  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів художнього дизайну "Оздоблення "Геркулес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є збіркою творів художнього дизайну - оздоблень, які можуть 
використовуватися на промислових виробах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57884  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жора Лучский (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 "Киевский Вальс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57885  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тименко Олена Валеріївна (Olena Tymenko)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Adjustment of 
Ukrainian Competition Law to Competition Law of the European Union"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57886  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович, Степаненко Антон Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних параметрів комплексної моделі електричних 
мереж ВАТ "Запоріжжяобленерго"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено базу даних параметрів комплексної моделі електричних 
мереж ВАТ "Запоріжжяобленерго", яка складається з даних щодо 
схеми мереж, бібліотеки типів дротів та графічного відображення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57887  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних параметрів комплексної моделі електричних 
мереж ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено базу даних параметрів комплексної моделі електричних 
мереж ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57888  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук’яненко Лук’ян Миколайович, Захаров Андрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Параметри перспективних моделей (2017/2027 рр.) 
магістральних мереж об’єднаної енергосистеми України для 
проведення розрахунків усталених режимів та статистичної стійкості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База складається з даних щодо схем мереж, структури електростанцій, 
топології підстанцій, бібліотеки типів дротів, трансформаторів та 
автотрансформаторів, сценаріїв навантаження, графічного 
відображення та перспективної схеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57889  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янчій Іван Романович, Болгов Михайло 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 "ThyrProg"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати пошук подібних випадків, що 
важливо для прийняття рішень щодо тактики у пацієнтів з папілярною 
карциномою щитоподібної залози.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57890  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієва Марина Сергіївна, Касянюк Іванна Володимирівна, 
Попович Ганна Юріївна, Клекта Михайло Михайлович, Бутенко 
Андрій Федорович, Друзенко Артем Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Наукова розробка "Інструменти та підходи до 
розвитку творчого потенціалу співробітників підприємств"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57891  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платіна Август Борисович  
 

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)  Стаття "ЮНИОЛОГИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Юніологія - теорія та практика здорового життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57892  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Четвержук Тарас Іванович, Гордєєв Олександр Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Дослідження і прогнозування розвитку 
коінтегрованих рядів динаміки" ("ConRow")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для дослідження, моделювання й прогнозування 
розвитку випадкових процесів на основі теорії коінтеграції рядів 
часової динаміки (РДЧ), сутність якого полягає в тому, що два РЧД u (t) 
і f (t) коінтегровані (зв’язані), якщо обидва ряди мають однаковий 
порядок р інтеграції I (p), де порядок взяття перших різниць від 
базового ряду, після якого ряд має порядок I (0).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57893  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Trade Control Utility"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57894  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко 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 "Trade Control Center"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57895  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мукан 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 "ShopDesk"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57896  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко В'ячеслав Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типовий план захисту інформації в 
державних органах влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57897  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко В'ячеслав Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типовий технічний проект комплексної 
системи захисту інформації в державних органах влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57898  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко В'ячеслав Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типова інструкція користувача АС КСЗІ 
інформаційно-телекомунікаційної системи в державних органах влади"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57899  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко В'ячеслав Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типова методика проведення попередніх 
випробувань інформаційно-телекомунікаційної системи в державних 
органах влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57900  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типова інструкція системного 
адміністратора відділу служби захисту інформації в державних органах 
влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57901  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типове технічне завдання на розробку 
автоматизованої системи підготовки документації для комплексної 
системи захисту інформації в державних органах влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57902  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Микита Геннадійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типова комплексна система захисту 
інформації в АС класу "1" для обробки персональних даних в 
державних органах влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57903  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Микита Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Типова інструкція по організації 
антивірусного захисту інформації в державних органах влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57904  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Улибін Юліан Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Имя мое Бесконечность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Що цінніше - комфорт, престиж, фінансовий успіх чи мир та спокій у 
душі?  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57905  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапенко Євгенія Миколаївна  
 

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 "Визначення складності маршруту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується для розрахунку складності роботи водіїв на 
маршрутах міського пасажирського транспорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57906  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Олена Сергіївна, Савенко В’ячеслав Якович  
 

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 "Моделі та методи прогнозування розмивів заплавних 
ділянок мостових переходів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано систему рівнянь, яка описує динаміку основної товщі 
потоку та придонної області, враховує наявність зависі та впливу опору 
від рослинності на динаміку течій, розроблено комплекс замикаючих 
моделей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57907  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цеацура Оксана Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Концептуальна колекція декоративних нагрудних 
металевих значків та  прикрас з елементами української  символіки 
"Сучасний український значок" ("Сучасний український значок")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

З метою відродження та впровадження в сучасне життя українців 
найбільш яскравих символів та знаків, створених за усю історію 
прикладної творчості нашим  народом, сформована концептуальна 
збірка оригінальних авторських та похідних авторів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57908  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

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"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57909  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циверенко Ганна Павлівна, Пушкіна Олена Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  План-конспект лекцій "Інтелектуальна власність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі висвітлений порядок подання інформації за навчальною 
дисципліною, що викладається для студентів більшості навчальних 
закладів і спрямований на формування у студентів системи науково-
теоретичних знань з інтелектуальної власності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57910  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файфура Сергій Григорович  
 

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 "СМС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57911  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грістан Арнольд Самуїлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство Моноліт Енерго" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "САПР 
АСУ ТП СІНТАР" ("СІНТАР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма - це інструментальне ПЗ для розробки програмного 
забезпечення контролерів розподілених систем управління великих 
промислових підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57912  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огнев'юк Віктор Олександрович, Сисоєва Світлана Олександрівна, 
Драч Оксана Олександрівна, Линьов Костянтин Олександрович, 
Гонюкова Лілія Василівна, Зеліско Інна Михайлівна, Жукова Юлія 
Миколаївна, Фещук Марія Юріївна, Купрій Тетяна Георгіївна, 
Галицька Майя Михайлівна, Козак Людмила Василівна, Побірченко 
Неоніла Антонівна, Кузьменко Ольга Миколаївна, Тригуб Ілона 
Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Освітологія: фахова підготовка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Освітологія: фахова підготовка: навчально-
методичний посібник. - За ред. В. О. Огнев'юка; Авт. кол.: В. О. 
Огнев'юк, С. О. Сисоєва, О. О. Драч, К. О. Линьов, Л. В. Гонюкова, І. 
М. Зеліско, Ю. М. Жукова, М. Ю. Фещук, Т. Г. Купрій, М. М. 
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Галицька, Н. А. Побірченко, Л. В. Козак, О. М. Кузьменко, І. І. Тригуб. 
- К.: ВП "Едельвейс", 2014. - 624 с. 

 

Анотація   

Видання підготовлене за результатами дослідження науково-дослідної 
лабораторії освітології та Інституту суспільства Київського 
університету імені Бориса Грінченка.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57913  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Сергій Аркадійович, Дмитрієв Дмитро Олексійович, 
Подольський Михайло Ігорович, Кузнєцов Юрій 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 "ToolsApp"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57914  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Результирующие реальные выводы генеральные или нам 
учитель задает с иксами задачи, кандидат науки тот над задачей 
плачет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному творі вдосконалено попередні розробки, розроблені пристрої 
проекту "21", "22", "55", "мат".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57915  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорічна Ольга Степанівна, Миронов Олександр 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 "Парадигма податково-митної науки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронна науково-освітня система, систематизований веб-ресурс 
результатів наукових досліджень, публікацій науковців, практиків 
податкової митної сфери, спрямований на реалізацію політики у 
сферах державної податкової та митної справи, боротьби з 
правопорушеннями під час застосування митного та податкового 
законодавства, контролю за надходженням до бюджету тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57916  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курчак Степан Васильович, Пухальський Володимир Степанович  
 

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 творів "Конструкторська документація на шину для 
бензопили"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку творів входять сім комплектів конструкторської документації. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57917  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курчак Степан Васильович, Пухальський Володимир Степанович  
 

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 творів "Конструкторська документація на ніж для ручної 
газонокосарки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірку входять сім креслень дискових ножів для ручних 
електрокосарок і бензокосарок, які застосовуються для скошування 
трав на присадибних та дачних ділянках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57918  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курчак Степан Васильович, Пухальський Володимир Степанович  
 

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 творів "Комплект конструкторської документації на ріжучу 
насадку для ручної газонокосарки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект конструкторської документації на ріжучу насадку для ручної 
газонокосарки включає кресленя двох дисків та корпусу з планкою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57919  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рольщиков Вадим Борисович, Біньковська Ганна Віталіївна, Шаніна 
Тетяна Петрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Геоінформаційна система "Поводження з 
сільськогосподарськими відходами в Одеській області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57920  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебикін Олексій Якович, Кабешева Аліса 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 "Методика діагностики психо-емоційних особливостей 
користувачів мобільним телефоном"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена спеціальна методика дає можливість вивчити в комплексі 
як психоемоційні особливості особистості, так і специфіку взаємодії з 
мобільним телефоном. Методика дає змогу в повній мірі визначити 
психоемоційні особливості користувачів мобільним телефоном.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57921  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодирьов 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 "Індустріальна Конструктивна Система: "Збірно-
Монолітний Каркас Універсальний Бетонний - Опора" (Система: "3-
МКУБ - Опора")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Три елементи Системи забезпечують вирішення всіх питань при 
проектуванні та будівництві опор для установки турбін вітряних 
електричних станцій (ВЕС). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57922  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація "Пристрої комплектні низьковольтні (31.2-
32693825-002:2008)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технічна документація поширується на пристрої комплектні 
низьковольтні, включає технічні вимоги, вимоги безпеки, правила 
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приймання, методи контролювання та зберігання, правила 
експлуатації, ремонту, гарантії виробника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57923  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладення 
дисципліни "База даних та інформаційні системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основні складові частини: робоча програма навчальної дисципліни з 
курсу "Бази даних та інформаційні системи"; програма навчальної 
дисципліни; теми самостійної роботи; теми лабораторних занять; 
лекції; критерії оцінювання; судження; тематика курсових робіт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57924  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович, Сверстюк Андрій Степанович  

 

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 "Флуориметр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5 розділів і передбачає використання 
комп’ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи флуориметра. Програму реалізовано в програмному середовищі 
Macromedia Director 12.0 з допомогою мови програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57925  
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Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Кіндрат Олег Ігорович, Ковбасюк Ігор 
Сергійович, Гураль Світлана Ярославівна, Чернецький Дмитро 
Васильович, Федишин Назар Євгенович  

 

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 "Пульсоксиметр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5 розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи пульсоксиметра. Програму реалізовано в програмному середови-
щі Macromedia Director 12.0 з допомогою мови програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57926  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Апарат для зонального електрофорезу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5 розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи апарату. Програму реалізовано в програмному середовищі 
Macromedia Director 12.0 з допомогою мови програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57927  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, Федишин 
Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій Борисович 
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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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Газо-рідинний хроматограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5 розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи приладу. Програму реалізовано в програмному середовищі 
Macromedia Director 12.0 з допомогою мови програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57928  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Сверстюк Андрій 
Степанович, Горкуненко Андрій Борисович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Основи магнітотерапії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з 5 розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи апаратів для магнітотерапії. Програму реалізовано в 
програмному середовищі Macromedia Director 12.0 з допомогою мови 
програмування Lingo.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57929  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Максим Сергійович, Докука Олег Миколайович, Шульга 
Руслан Володимирович, Кулик Володимир Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук 
України 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексна інтерпретація результатів 
радіоактивного каротажу метановугільних розрізів" ("RL-methane")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дану програму призначено для отримання петрофізичних параметрів 
газонасичених гірських порід вздовж металовугільних свердловин за 
результатами вимірювань комплексом нейтрон-нейтронного, гамма-
гамма і гамма каротажу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57930  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

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 "Ты молчишь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57931  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2014  
 

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 "Только с тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57932  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовий Вячеслав Миколайович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Home again"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про воїна, що йде на війну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57933  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DSV, Фата Ферони (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярний твір "Сакральные основы цивилизации". Часть 
первая"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено науково-популярною мовою дискусійні аспекти історії і 
релігії, людства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57934  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потрух Віталій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного фільму "Якось на війні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія з трьома персонажами, що відбулася в Бабиному Яру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57935  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Цикл п'єс для дерев'яних духових 
інструментів соло"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається: "Збентеження" для фагота соло в 2-х частинах", 
"Стремління" для гобоя соло в 2-х частинах, "Хвилювання" для 
кларнета в 2-х частинах, "Веселощі" для флейти в 2-х частинах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57936  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович, Гапотій Віктор 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)  Навчально-методичний посібник "Історія держави і права зарубіжних 
країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія держави і права зарубіжних країн: навчально-
методичний посібник  / Я.В. Попенко, В.Д. Гапотій. - Мелітополь: 
Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 440 с. 

 

Анотація   

Міститься робоча програма навчальної дисципліни. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57937  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Попенко Ярослав 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 "Термінологічний словник-довідник з 
дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  "Термінологічний словник-довідник з дисципліни 
"Історія держави і права зарубіжних країн": навч. посіб. / В.Д. Гапотій, 
Я.В. Попенко. - Мелітополь, 2014, - 280 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57938  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Гапотій Віктор Дмитрович, 
Печерський Олег Віталієвич, Олексенко Роман 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 "Правове регулювання окремих видів 
підприємницької діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Правове регулювання окремих видів 
підприємницької діяльності: (навч. посібн.)  / В.В. Молодиченко,  В.Д. 
Гапотій, О.В. Печерський, Р.І. Олексенко. - Мелітополь: Видавництво 
МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 287 с. 

 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57939  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Печерський Олег Віталієвич  
 

Повне ім’я або 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 "Інформаційна відкритість влади та інформаційний 
суверенітет: теоретико-правовий підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інформаційна відкритість влади та інформаційний 
суверенітет: теоретико-правовий підхід: монографія /   В.Д. Гапотій, 
О.В. Печерський. - Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. 
Хмельницького, 2014. - 236 с. 

 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57940  
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Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович, Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організація та методика написання курсових робіт з 
історико-правознавчого циклу дисциплін. Методичні рекомендації" 
(електронна версія)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57941  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович, Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організація та методика написання дипломних 
(магістерських) робіт з історико-правознавчого циклу дисциплін. 
Методичні рекомендації" (електронна версія)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57942  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Гапотій Віктор Дмитрович, 
Печерський Олег Віталієвич, Олексенко Роман Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Правове регулювання окремих видів підприємницької 
діяльності" (Спецкурс. Електронне видання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57943  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилін Анатолій Михайлович, Тевяшев Андрій Дмитрович, Асаєнко 
Юрій Сергійович, Кобилін Олег 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 "Програмна система розв'язання зворотних 
задач інтервального аналізу пошуковим методом для 
квазістаціонарного режиму транспорту природного газу на ділянці 
трубопроводу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57944  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуненко Микола Миколайович, Кузьменко Наталія Сергіївна, 
Шостак Олена Вікторівна, Шарак Катерина Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Візуалізація параметрів безпілотних 
літальних апаратів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для аналізу та постобробки інформації, 
отриманої з безпілотного літального апарату за допомогою графічно-
відображеної інформації. Програма дозволяє відновити параметри екс-
периментальних польотів за рахунок даних телеметрії, навіть якщо ВПЛА 
був втрачений, що супроводжується втратою даних пам'яті на борту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57945  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмелько Юрій Михайлович, Соломенцев Олександр Васильович, 
Герасименко Тетяна Сергіївна, Заліський Максим Юрійович  

 

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 "Усічена процедура послідовної статистичної 
класифікації з бінарно-квантовим перетворенням вихідної статистики"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вирішення задач послідовної усіченої 
процедури статистичної класифікації з бінарно-квантованим 
перетворенням вихідної статистики з наперед невідомим обсягом 
вибірки, що мають місце під час розробки та модернізації 
різноманітних систем, у яких виконується статистична обробка даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57946  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просвірін Дмитро Андрійович, Харченко Володимир Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програмна "Аналіз та оцінка польотних даних літака"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконати попередній аналіз та оцінку матеріалів 
польотних даних, зареєстрованих бортовими системами реєстрації та 
засобами траєкторних вимірювань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57947  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просвірін Дмитро Андрійович, Харченко Володимир Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Математичне моделювання контуру "літак-
система автоматичного керування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програми дозволяють виконати попередній аналіз режимів роботи 
системи автоматичного керування (САК) на стадії спільного 
проектування літака й САК.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57948  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родченко Олександр 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 "Аеродром 380"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено для проектування двошарових жорстких 
аеродромних покриттів на дію колісних навантажень від основних опор 
літака А380-800. Товщина цементобетонної плити аеродромного 
покриття визначається з використанням двох розрахункових 
критеріїв: максимального розтягувального напруження на нижній та 
верхній поверхні плити.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57949  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Анатолій Львович, Свірко Володимир Олександрович, 
Феденко Іван 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'ютерний продукт "Електронний посібник: ЕРГОДИЗАЙН 
РОБОЧИХ МІСЦЬ: методи дослідження та оцінювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику викладені у вигляді науково-методичних настанов 
практичні аспекти ергодизайну робочих місць, естетичних, 
ергономічних функційних вимог до якості робочих місць: правила 
виконання проектних дизайн-ергономічних робіт, дизайн-
ергономічного оцінювання робочих місць на виробництві, надано 
інформацію щодо сучасної нормативної дизайн-ергономічної 
документації, вимог ергодизайну до проектування і оцінювання 
робочих місць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57950  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир Павлович, 
Дрейс Юрій Олександрович, Жеревчук Андрій Петрович, Корченко 
Анна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма приховування даних у нерухомі 
зображення методом заміни величин коефіцієнтів дискретного 
косинусного перетворення з візуалізацією процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою повноцінний програмний продукт, що являє 
собою  Windows додаток. Метою даного продукту є приховування 
файлів даних, із забезпеченням їх конфіденційності шляхом зашиф-
ровування блочним симетричним шифром AES з довжиною ключа 256 
біт у режимі CTR, у нерухомі зображення методом заміни величин 
коефіцієнтів дискретного перетворення з візуалізацією проектів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57951  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турко Дарія Остапівна (Євгенія Войтович)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Система. Або сходинки на Везувій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57952  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Артем 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 "Наукова розробка "Стратегії покращення діяльності 
підприємств (на прикладі підприємств сфери туризму)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57953  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Ганна Василівна  
 

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 "Игра. Коготь дракона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фантастична історія про 16 підлітків, які грають в гру, головний приз 
якої виконання заповітного бажання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57954  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухалашвілі Вадим Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Разлука"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Не кожен колектив може дозволити собі спеціалізовану оснащену базу 
для занять акробатикою і гімнастикою, тому ми адаптували 
можливості звичайного танцювального залу для тренувань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57955  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухалашвілі Вадим Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Україна, рідна мати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57956  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунова Віра Федорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історична повість "Золоті перетини долі. Спогади Роксолани", книга І"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пашкевич Леонід Полікарпович, Промський Юрій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ND OFFICE"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2524  
 

Дата реєстрації договору                                11.09.2014 

 

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 "НАФТОГАЗ ТЕК" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "НАФТОГАЗ 
ІНЖИНІРИНГ"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лабінський Микола Гнатович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис науково-популярного видання "Микола Бажан. Маловідомі 
мистецькі сторінки" ("Бажан М.П. Маловідомі мистецькі сторінки") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2525  
 

Дата реєстрації договору                                15.09.2014 

 

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  Лабінський Микола Гнатович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво "Криниця"   

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Іван Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система КАР-ЦЕНТР: управління бізнес-
процесами автосервісного підприємства та автосалону"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2526  
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Дата реєстрації договору                                15.09.2014 

 

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 "КАР-ЦЕНТР" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЙ АВТО ХОЛДИНГ"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "ОБЛАЧНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО"/ "CLOUD KINGDOM"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2527  
 

Дата реєстрації договору                                18.09.2014 

 

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  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клановець Марина Сергіївна, Зарахович Анатолій Йосипович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Автоматизована інформаційно-
аналітична система обслуговування  масових платежів населення 
(UAPay)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2528  
 

Дата реєстрації договору                                22.09.2014 

 

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 "Обчислювальна техніка 
та інформатика" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АйГама"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бучинська Юлія Володимирівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Якщо маєте дилему?"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2529  
 

Дата реєстрації договору                                23.09.2014 

 

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  Бучинська Юлія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОЗАК-КОЛЕКТОР"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бучинська Юлія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "КОЗАК-КОЛЕКТОР"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2530  
 

Дата реєстрації договору                                23.09.2014 

 

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  Бучинська Юлія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОЗАК-КОЛЕКТОР"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бучинська Юлія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Відповідальний козак"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2531  
 

Дата реєстрації договору                                23.09.2014 

 

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  Бучинська Юлія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОЗАК-КОЛЕКТОР"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бучинська Юлія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Співпраця"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2532  
 

Дата реєстрації договору                                23.09.2014 

 

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  Бучинська Юлія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОЗАК-КОЛЕКТОР"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бучинська Юлія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ви доляри позичали..."  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2533  
 

Дата реєстрації договору                                23.09.2014 

 

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  Бучинська Юлія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОЗАК-КОЛЕКТОР"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Князевський Олександр Олександрович, Васько Надія Анатоліївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний дизайн бланку 
ідентифікаційної картки громадянина Республіки Гана"; твір 
образотворчого мистецтва "Графічний дизайн бланку паспорта 
громадянина Республіки Гана"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2534  
 

Дата реєстрації договору                                23.09.2014 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю Поллі-Сервіс" - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ЮС-Дизайн"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Князевський Олександр Олександрович, Васько Надія Анатоліївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний дизайн бланку паспорта 
підданого Королівства Саудівська Аравія"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2535  
 

Дата реєстрації договору                                23.09.2014 

 

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 "Знак" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЮС-Дизайн"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Князевський Олександр Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний дизайн бланку 
ідентифікаційної картки підданого Королівства Саудівська Аравія"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2536  
 

Дата реєстрації договору                                23.09.2014 

 

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 Поллі-Сервіс" - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ЮС-Дизайн"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобода Світлана Сергіївна (LOBODA), Осадчук Андрій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Смотришь в небо"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2537  
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Дата реєстрації договору                                26.09.2014 

 

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 Лобода Світлана Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Цирульницький Олександр Борисович, Гончарук Кирило Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексне рішення для планування і 
аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств і холдінгів"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2538  
 

Дата реєстрації договору                                26.09.2014 

 

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  Гончарук Кирило Юрійович, Цирульницький Олександр Борисович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАТАС ЮНАЙТІД"  

  
 

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, Бочковий Павло Любомирович, Заруцький Яків 
Лаврентійович, Романенко Богдан Семенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Домедична допомога в умовах бойових дій"  
 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2539  
 

Дата реєстрації договору                                26.09.2014 

 

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  Романенко Богдан Семенович, Заруцький Яків Лаврентійович, 
Бочковий Павло Любомирович, 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"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мясніков Роман Ростиславович, Сєдокова Анна Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Дотронься"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2540  
 

Дата реєстрації договору                                26.09.2014 

 

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  Мясніков Роман Ростиславович - Сєдокова Анна Володимирівна  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Евгеній Олегович, Бєляєв Андрій Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Между Нами"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2541  
 

Дата реєстрації договору                                26.09.2014 

 

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  Бєляєв Андрій Юрійович, Бардаченко Евгеній Олегович - Сєдокова 
Анна Володимирівна  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довгопола Катерина Станіславівна, Набоченко Ольга Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис видання "Рельєфне малювання. 1 клас" (6 частин) 
навчальний посібник для спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для сліпих дітей"  

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2542  
 

Дата реєстрації договору                                06.10.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
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Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Набоченко Ольга Олександрівна, Довгопола Катерина Станіславівна - 
Державне спеціалізоване видавництво "Освіта"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Масюченко Дмитро Акімович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісні "Взаимности нет", "Домик детства", "Клятва", "Милая", 
"Миллионер", "Оля", "Улыбайся", "Я взлетел"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2543  
 

Дата реєстрації договору                                08.10.2014 

 

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  Масюченко Дмитро Акімович - Устінов Олександр Олегович  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковальов Олександр Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  1) Твір образотворчого мистецтва під назвою "ІндігоTV" варіант № 1. 
Логотип телевізійного каналу" ("ІндігоTV" варіант № 1"); 2) Твір 
образотворчого мистецтва під назвою "ІндігоTV" варіант № 2. Логотип 
телевізійного каналу" ("ІндігоTV" варіант № 2")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2544  
 

Дата реєстрації договору                                08.10.2014 

 

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 Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буйвич Владислав Ростиславович, Гонгало Олена Миколаївна, 
Іриніна-Большакова Ірина Андріївна, Каменєв Іван Васильович, 
Коваленко Тіт Олександрович, Кожина Катерина Ігорівна, Несмашний 
Максим Сергійович, Нудьга Юрій Петрович, Панюхно Олексій 
Андрійович, Побочний Євгеній Анатолійович, Ріпний Анатолій 
Вікторович, Рутц Станіслав Вікторович, Рябініна Тетяна 
В'ячеславівна, Савенков Сергій Володимирович, Сидоренко Владислав 
Олександрович, Смірнов Олексій Сергійович, Тельпіс Костянтин 
Вікторович, Чернець Валерій Валерійович, Порохня Олексій 
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Олександрович, Великий Валентин Анатолійович, Кравченко Василь 
Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Браузерная казуальная RPG игра "Эра-13" 
("Игра "Эра-13"); Комп'ютерна програма "Браузерная коллекционая 
карточная игра "А-Мега" ("Игра "А-Мега")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2545  
 

Дата реєстрації договору                                08.10.2014 

 

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 "Оверсан Медіа" - Івейд 
Компані Лімітед (IWADE COMPANY LIMITED) (CY)  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фостик Анатолій Борисович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків для каталогу виробів та конструкцій з ілюмінації 
"Люм'єр" Фабрика свєта"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2546  
 

Дата реєстрації договору                                08.10.2014 

 

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 "Люм'єр" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Люм'єр Україна"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фостик Анатолій Борисович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Cкладений твір "Збірка творів для каталогу виробів та конструкцій з 
ілюмінації "Каталог иллюминации Люмьер 2012-2013"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2547  
 

Дата реєстрації договору                                08.10.2014 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "Люм'єр" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Люм'єр Україна"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Благун Володимир Анатолійович, Галіцин Олександр Іванович, 
Горобець Сергій Миколайович, Козачок Олег Сергійович, Лут Ганна 
Володимирівна, Марійко Борис Григорович, Марценюк Людмила 
Дмитрівна, Марценюк Михайло Петрович, Москаленко Євген 
Валентинович, Овчарук Анатолій Володимирович, Сошко Євген 
Валентинович, Стяжкін Юрій Михайлович, Сухов Андрій 
Володимирович, Сухова Тетяна Олександрівна, Чупахіна Наталя 
Олександрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Є-КАЗНА", модуль 
комп'ютерної програми "Казна-Доходи"  ("АС "Є-КАЗНА") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2548  
 

Дата реєстрації договору                                08.10.2014 

 

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 "УНІТІ-БАРС" - Державна 
казначейська служба України  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник навчальних посібників "Роботехніка 3.1"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2549  
 

Дата реєстрації договору                                08.10.2014 

 

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  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 
курсу Роботехніка 3.1"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2550  
 

Дата реєстрації договору                                08.10.2014 

 

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  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хлєбніков Гнат Костянтинович, Гаврилов Артем Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник зображень "Схеми для сортування навчальних наборів 
Роботехніка 3 для курсу Роботехніка 3.1"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2551  
 

Дата реєстрації договору                                08.10.2014 

 

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  Гаврилов Артем Дмитрович, Хлєбніков Гнат Костянтинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хлєбніков Гнат Костянтинович, Гаврилов Артем Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект інструкцій 
для збирання навчальних моделей курсу Роботехніка 3.1"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2552  
 

Дата реєстрації договору                                08.10.2014 

 

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  Гаврилов Артем Дмитрович, Хлєбніков Гнат Костянтинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Левченко Олена Володимирівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Каталог воздушных шаров с рисунками"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2553  
 

Дата реєстрації договору                                16.10.2014 

 

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  Левченко Олена Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НВП "ПРОМЕНЕРГОМАШ"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Липівський Сергій Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок (графіка) "РИБКА"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір садово-паркового мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2554  
 

Дата реєстрації договору                                16.10.2014 

 

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  Солодовська Оксана Георгіївна - Інтрофудс АГ (Introfoods AG)  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Липівський Сергій Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок (графіка) "ЗІРКА-2"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2555  
 

Дата реєстрації договору                                16.10.2014 

 

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  Липівський Сергій Петрович - Інтрофудс АГ (Introfoods AG)  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Липівський Сергій Петрович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок (графіка) "ЗІРКА"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2556  
 

Дата реєстрації договору                                16.10.2014 

 

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  Липівський Сергій Петрович - Інтрофудс АГ (Introfoods AG)  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Липівський Сергій Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок (графіка) "МОРЕ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2557  
 

Дата реєстрації договору                                16.10.2014 

 

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  Сінкевич Світлана Миколаївна - Інтрофудс АГ (Introfoods AG)  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жлуктенко Святослав Володимирович, Томашевський Валентин 
Миколайович, Дешко Анатолій Іванович, Богушевська Наталія 
Володимирівна, Свиридовський Тимур Віталійович, Кулак Олександр 
Петрович, Мирутенко Володимир Миколайович, Хижняк Олександр 
Олександрович, Новіков Юрій Леонідович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система "Державні 
закупівлі" ("ІАС "Державні закупівлі") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2558  
 

Дата реєстрації договору                                20.10.2014 

 

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  Новіков Юрій Леонідович, Хижняк Олександр Олександрович, Кулак 
Олександр Петрович, Мирутенко Володимир Миколайович, 
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Свиридовський Тимур Віталійович, Богушевська Наталія 
Володимирівна, Дешко Анатолій Іванович, Томашевський Валентин 
Миколайович, Жлуктенко Святослав Володимирович - Державне 
підприємство "Зовнішторгвидав України"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гальченко Сергій Анастасійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Кобзар" Т. Г. Шевченко (повна ілюстрована 
збірка), упорядник Гальченко С.А."  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2559  
 

Дата реєстрації договору                                17.11.2014 

 

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  Гальченко Сергій Анастасійович - Видавництво "Сакцент Плюс"  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леонов Михайло Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ALFA CITY"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2560  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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 "АЛЬФА ПЕЙ 
ТЕРМІНАЛ" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківські 
термінальні системи"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дробаха Анатолій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб програмний криптографічного захисту 
інформації "Крипто Підпис"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2561  
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Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Дробаха Анатолій Іванович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Системи криптографічного захисту "Криптософт"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Завадюк Володимир Юрійович, Боднарчук Олег Володимирович, 
Єрмакова Світлана Юріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до аудіовізуального твору  - телевізійної програми під назвою 
"Битва за дом"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  2562  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Єрмакова Світлана Юріївна, Боднарчук Олег Володимирович, 
Завадюк Володимир Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телерадіокомпанія "Студія 1+1"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черній Олег Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Білінгові системи"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2563  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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 Черній Олег Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Онлайн Транзекшнс ОЮ" 
(INTERNATIONAL ONLINE TRANSACTIONS OU)  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Горбенко Юрій Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Мобільний додаток 
RIA.COM" для програмного забезпечення Android"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2564  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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 Горбенко Юрій Валерійович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Онлайн Транзекшнс ОЮ" 
(INTERNATIONAL ONLINE TRANSACTIONS OU)  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежнар Дмитро Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Оголошення 
України. Категорія ДОМ"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2565  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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 Бежнар Дмитро Васильович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Онлайн Транзекшнс ОЮ" 
(INTERNATIONAL ONLINE TRANSACTIONS OU)  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Горбенко Юрій Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Мобільний додаток 
RIA.COM, який відображатиметься в Apple Store"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2566  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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 Горбенко Юрій Валерійович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Онлайн Транзекшнс ОЮ" 
(INTERNATIONAL ONLINE TRANSACTIONS OU)  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буряк Олександр Федорович, Щербанов Віктор Віталійович, Онучко 
Микола Вікторович, Рябченко Юрій Леонідович, Москаль Михайло 
Михайлович, Салін Сергій Вікторович, Пахомов Олександр 
Віталійович, Васильєв Володимир Вікторович, Долгошапко Данила 
Дмитрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ВОИН ДОРОГИ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2567  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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 "ІРІКОМ-УКРАЇНА", 
Буряк Олександр Федорович, Салін Сергій Вікторович - Прокопенко 
Яніна Олександрівна, Буряк Олександр Федорович, Салін Сергій 
Вікторович  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чалдаєв Артур Геннадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання оптимального алгоритму 
заміщення сторінок"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2568  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Чалдаєв Артур Геннадійович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Куцепалова Катерина Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для обліку та розрахунку депозиту" 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2569  
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Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Куцепалова Катерина Юріївна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черній Олег Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Оголошення 
України. Категорія АВТО"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2570  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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 Черній Олег Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Онлайн Транзекшнс ОЮ" 
(INTERNATIONAL ONLINE TRANSACTIONS OU)  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черній Олег Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Оголошення 
загального змісту - General Classified" та бази даних до програмного 
забезпечення"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2571  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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 Черній Олег Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Онлайн Транзекшнс ОЮ" 
(INTERNATIONAL ONLINE TRANSACTIONS OU)  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бєлохонов Олександр Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Стратегії планування процесів FCFS,HRRN"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2572  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Бєлохонов Олександр Олександрович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ломачинський В'ячеслав Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програвач аудіо-відео файлів"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2573  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Ломачинський В'ячеслав Валерійович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чечко Олександр Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма перегляду змісту і вилучення 
файлів із файлової системи FAT32"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2574  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Чечко Олександр Ігорович - Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ємець Петро Захарович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художні твори (картини)  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2575  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Ємець Петро Захарович - Ратошнюк Дмитро Миколайович  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Михалевський Олександр Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс обробки інформації 
ГТД "Каштан" ("ПК "Каштан") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2576  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Михалевський Олександр Анатолійович - Приватне акціонерне 
товариство "Геофізичне обладнання Надра"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобода Світлана Сергіївна (LOBODA), Осадчук Андрій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Под снегом"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2577  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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 Лобода Світлана Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "АСКОД Портал"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2578  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Струков Олексій Вікторович, Кахута Ігор Вікторович - Приватне 
акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Островський Віталій Францевич  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Причепи автомобільні 
"КРЕОН" Технічні умови ТУ У 29.2.-36194996-002:2013"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2579  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Приватне підприємство "ВІГІКС-СЕРВІС" - Кременчуцьке учбово-
виробниче підприємство Українського товариства сліпих  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лісенбарт Дмитро В'ячеславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальні твори образотворчого мистецтва - п'ять малюнків з 
персонажами монстрів під назвами "Монстр 1", "Монстр 2", "Монстр 
3", "Монстр 4", "Монстр 5"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2580  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Лісенбарт Дмитро В'ячеславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коркушко Ігор Миколайлович (Михась Слобода)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Тризна"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2581  
 

Дата реєстрації договору                                24.11.2014 

 

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  Коркушко Ігор Миколайлович - Коркушко Анна Ігорівна  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Маслюк Василь Васильович, Єна Анатолій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний тестовий комплекс для 
професійного психофізіологічного відбору спеціалістів, які зайняті на 
роботах з підвищеною небезпекою" (Версія 1")" ("Версія 1") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2582  
 

Дата реєстрації договору                                26.11.2014 

 

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  Єна Анатолій Іванович, Маслюк Василь Васильович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Експертно-навчальний центр"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Артамонов Ігор В'ячеславович, Раппопорт Олександра Борисівна, 
Крапівник Ганна Олександрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Деловой язык. 
Перевод документов"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2583  
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Дата реєстрації договору                                28.11.2014 

 

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  Крапівник Ганна Олександрівна, Раппопорт Олександра Борисівна, 
Артамонов Ігор В'ячеславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІНГМАКС"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єрємєєва Олена Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій  до аудіовізуального твору - телевізійної програми під назвою 
"Сім'я"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  2584  
 

Дата реєстрації договору                                02.12.2014 

 

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  Єрємєєва Олена Олександрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телерадіокомпанія "Студія 1+1"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Манилов Олег Володимирович, Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмний криптографічного 
захисту інформації "HP - Encryptor UA", комп’ютерна програма 
"Комплекс програмний криптографічного захисту інформації "HP - 
Encrуptor UA" "Клієнт", комп’ютерна програма "Комплекс 
програмний криптографічного захисту інформації "HP - Encrуptor UA" 
"Система керування", комп’ютерна програма "Комплекс програмний 
криптографічного захисту інформації "HP - Encrуptor UA" "Центр 
генерації ключів", комп’ютерна програма "Комплекс програмний 
криптографічного захисту інформації "HP - Encrуptor UA" "Модуль 
шифрування"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2585  
 

Дата реєстрації договору                                04.12.2014 

 

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 "Системи 
криптографічного захисту "Криптософт" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Х'юлетт-Пакард Ю.Ей"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бурий Леонід Борисович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми "Table sports", "Analyst quotes", "GEME On-
Line", "Stat Work Book", "Virtual chip"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2586  
 

Дата реєстрації договору                                05.12.2014 

 

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  Трюбет Глобал Холдінгс Лімітед - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Букмекерська контора "Марафон"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пашкевич Леонід Полікарпович, Смоловик Олег Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Душа"; Пісня "Я тобой болею"; Пісня "Я смотрю на тебя"; 
Пісня "Желтый лист"; Пісня "Исповедь души"; Пісня "Признание"; 
Пісня "Досить вже"; Пісня "Осінь"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2587  
 

Дата реєстрації договору                                08.12.2014 

 

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  Ломакін Артем Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична торгово-
операційна система електронних торгів"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2588  
 

Дата реєстрації договору                                09.12.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

668 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ломакін Артем Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Б2Б-ЦЕНТР"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сапіцька-Максименко Марія Олександрівна, Чуніс Андріана 
Андріянівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Філіжанка"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2589  
 

Дата реєстрації договору                                09.12.2014 

 

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  Чуніс Андріана Андріянівна, Сапіцька-Максименко Марія 
Олександрівна - Максименко Тарас Юрійович  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобода Світлана Сергіївна (LOBODA), Минка Володимир 
Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Стоп"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2590  
 

Дата реєстрації договору                                09.12.2014 

 

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 Лобода Світлана Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобода Світлана Сергіївна (LOBODA), Герасимович Маргарита 
Сергіївна (Рита Дакота)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не Нужна"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2591  
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Дата реєстрації договору                                09.12.2014 

 

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 Лобода Світлана Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобода Світлана Сергіївна (LOBODA), Мясніков Роман 
Ростиславович (Bestseller), Дем'янко Сергій Володимирович  (Ліон)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Музичний твір з текстом "Быстро"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2592  
 

Дата реєстрації договору                                09.12.2014 

 

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 Лобода Світлана Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Марцева Лариса Арнольдівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник дитячих оповідань "Бурька"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2593  
 

Дата реєстрації договору                                12.12.2014 

 

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  Марцева Лариса Арнольдівна - Рогожинський Олексій Віталійович  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Калабішка Юлія Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір практичного характеру "Сценарний план 
телепередачі "Зворотній зв'язок"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Номер реєстрації договору  2594  
 

Дата реєстрації договору                                15.12.2014 

 

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  Калабішка Юлія Сергіївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОБ'ЄДНАНА ЮРИДИЧНА ГРУПА"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Логінов Євгеній Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Контра Сити"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2595  
 

Дата реєстрації договору                                15.12.2014 

 

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  Логінов Євгеній Ігорович - Сідих Єгор Володимирович  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ямщинський Андрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ілюстрацій до комп'ютерної гри "Контра Сити"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2596  
 

Дата реєстрації договору                                15.12.2014 

 

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  Ямщинський Андрій Володимирович - Сідих Єгор Володимирович  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павленко Анатолій Федорович, Антонюк Лариса Леонтіївна, Сацик 
Володимир Іванович, Ільницький Денис Олександрович, Халаїм 
Ярослав Олексійович, Турчанінова Вікторія Євгеніївна, Кулага Ірина 
Володимирівна, Хоменко Ольга Володимирівна, Циркун Олена 
Ігорівна, Халаїм Ніна Олексіївна (Халаїм-Білоусова), Василькова 
Наталія Володимирівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Монографія "Дослідницькі університети: 
світовий досвід та перспективи розвитку в Україні"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2597  
 

Дата реєстрації договору                                17.12.2014 

 

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  Василькова Наталія Володимирівна, Халаїм Ніна Олексіївна, Циркун 
Олена Ігорівна, Хоменко Ольга Володимирівна, Кулага Ірина 
Володимирівна, Турчанінова Вікторія Євгеніївна, Халаїм Ярослав 
Олексійович, Ільницький Денис Олександрович, Сацик Володимир 
Іванович, Антонюк Лариса Леонтіївна, Павленко Анатолій Федорович 
- Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поддєрьогін Анатолій Микитович, Корнилюк Анна Валентинівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Монографія 
"Фінансування інноваційного розвитку харчової промисловості 
України"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2598  
 

Дата реєстрації договору                                17.12.2014 

 

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  Корнилюк Анна Валентинівна, Поддєрьогін Анатолій Микитович - 
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Халецький Євгеній Валентинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Legal Alarm"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2599  
 

Дата реєстрації договору                                17.12.2014 
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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  Халецький Євгеній Валентинович - Дірект Солюшнз Корпорейшн 
(Direct Solutions Corporation)  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Віктор Валерійович, Філатов Максим Олександрович, 
Новодранов Антон Сергійович, Смірнов Дмитрій Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оперативно-інформаційний комплекс" ("ОІК 
D2") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2600  
 

Дата реєстрації договору                                19.12.2014 

 

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  Смірнов Дмитрій Анатолійович, Новодранов Антон Сергійович, 
Філатов Максим Олександрович, Бойко Віктор Валерійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр 
"Енергозв'язок"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Матвєєв Ігор Олексійович, Дубецький Олег Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільна програма "Insurance mobile care"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2601  
 

Дата реєстрації договору                                22.12.2014 

 

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  Дубецький Олег Володимирович, Матвєєв Ігор Олексійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Страховий процесінговий 
центр"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петлев Євген Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Торговельна марка "Н"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Номер реєстрації договору  2602  
 

Дата реєстрації договору                                22.12.2014 

 

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  Петлев Євген Володимирович - Слюзберг Олександр Аркадійович  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобода Світлана Сергіївна (LOBODA), Осадчук Андрій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Пора домой"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2603  
 

Дата реєстрації договору                                25.12.2014 

 

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 Лобода Світлана Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобода Світлана Сергіївна (LOBODA), Клименко Іван Петрович, 
Папуга Катерина Андріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Снится море"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2604  
 

Дата реєстрації договору                                25.12.2014 

 

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 Лобода Світлана Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Філатов Віталій Олегович, Марков Микола Володимирович, Коростін 
Олександр Володимирович, Щур Світлана Володимирівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний торговельний майданчик 
"ТОРГОВІ СИСТЕМИ" ("ТОРГОВІ СИСТЕМИ") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2605  
 

Дата реєстрації договору                                26.12.2014 

 

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 "ТОРГОВІ СИСТЕМИ" - 
Бурдук Денис Якович, Філатов Віталій Олегович  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гранкін Ігор Анатолійович, Шаталов Сергій Анатолійович, Деркач 
Олександр Михайлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "РЕКВИЕМ ПАУЗ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2606  
 

Дата реєстрації договору                                29.12.2014 

 

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  Деркач Олександр Михайлович, Шаталов Сергій Анатолійович, 
Гранкін Ігор Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕТНОГРАФІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ДОНБАС"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гранкін Ігор Анатолійович, Шаталов Сергій Анатолійович, Деркач 
Олександр Михайлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "ДИКОЕ ПОЛЕ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2607  
 

Дата реєстрації договору                                29.12.2014 

 

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  Деркач Олександр Михайлович, Шаталов Сергій Анатолійович, 
Гранкін Ігор Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕТНОГРАФІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ДОНБАС"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гранкін Ігор Анатолійович, Шаталов Сергій Анатолійович, Деркач 
Олександр Михайлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "TERRA INCOGNITA"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2608  
 

Дата реєстрації договору                                29.12.2014 

 

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  Деркач Олександр Михайлович, Шаталов Сергій Анатолійович, 
Гранкін Ігор Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕТНОГРАФІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ДОНБАС"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крилюк Віталій Омелянович, Чорний Юрій Олегович, Гоженко 
Анатолій Іванович, Квітка Микола Іванович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Домедична допомога постраждалим внаслідок 
ДТП"  

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2609  
 

Дата реєстрації договору                                30.12.2014 

 

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  Квітка Микола Іванович, Гоженко Анатолій Іванович, Чорний Юрій 
Олегович, Крилюк Віталій Омелянович - Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної 
медичної допомоги"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Орлов Олексій Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Подсолнечник: выращивание, уборка, доработка и 
использование"  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

676 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2610  
 

Дата реєстрації договору                                30.12.2014 

 

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  Орлов Олексій Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавництво "Зерно"  

  
 



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 фонограм, виробників 
відеограм 

вул. Пушкінська, 
32, м. Київ, 
01004 
 

Свідоцтво  
№ 3/2003 від 
22.08.2003 
 

Державна організація 
“Українське агентство з  
авторських та суміжних 
прав”  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб’єктів  
авторського права і суміжних прав 
(переважно здійснює управління 
майновими правами суб´єктів  
авторського права) 

вул. Б. Хмельни-
цького, 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 образотворчого 
мистецтва та інших, відповідно до 
переданих в управління прав 

а/с. № 22,  
м. Київ-033, 
01033 

Свідоцтво  
№ 10/2006 від 
10.03.2006 

Асоціація „Гільдія виробників 
відеограм і фонограм”  

Управління на колективній основі 
майновими правами виробників 
відеограм, виробників фонограм 

вул. Пушкінська, 
32, м. Київ, 
01004 

Свідоцтво  
№ 12/2007 від 
01.03.2007 

Всеукраїнська громадська 
організація „Всеукраїнське 
Агентство з авторських та 
суміжних прав”  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб’єктів  
авторського права, виконавців, 
виробників фонограм, виробників 
відеограм 

вул. Михайла 
Грушевського, 
28/2, м. Київ, 
01021 

Свідоцтво  
№ 14/2008 від 
01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 
організація „Всеукраїнське 
Агентство Авторських Прав”  

Колективне управління майновими 
правами суб’єктів авторського права 
та суміжних прав  

поштова адреса:  
вул. Гмирі, 4,  
оф. 13, м. Київ, 
02140 
 
юридична адреса:  
вул. Довнар-
Запольського, 4,   
кв. 102, м. Київ, 
04116 

Свідоцтво  
№ 15/2009 від 
10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 
організація “Агентство  
охорони прав виконавців” 

Управління на колективній основі 
майновими правами виконавців 

вул. Мате Залки, 
10-б, кв. 64,  
м. Київ, 04211 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

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. Саксагансь-
кого, 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’ян-
ська, 1, офіс 802, 
м. Київ, 03680 

Свідоцтво  
№ 19/2011 від 
24.01.2011 

Приватна організація 
„Українська ліга авторських і 
суміжних прав”  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб’єктів  
авторського права і (або) суміжних 
прав 

вул. Бажова,  
буд. 15/20,  
м. Київ, 02100 

Свідоцтво  
№ 20/2012 від 
26.04.2012 

Спілка об’єднань громадян 
„Асоціація з управління 
аудіовізуальними правами 
„АРМА-Україна”  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб’єктів  
авторського права і суміжних прав в 
аудіовізуальній сфері 

юридична адреса: 
вул. Дмитрівська, 
46,  м. Київ, 
01054; 
 
адреса місце-
знаходження: 
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 

Свідоцтво  
№ 22/2014 від 
26.12.2014 

ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ  
“ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ  
АВТОРСЬКОЇ  
ВИНАГОРОДИ ЗА 
ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯ  
ТА РЕТРАНСЛЯЦІЮ”  
 

Управління майновими правами 
суб’єктів авторського права і (або)  
суміжних прав на музичні твори  
 

вул. Великотир-
нівська, 4, кв. 87, 
м. Полтава, 
36040 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво  

№ 6/УО від 

02.04.2009 

Об‘єднання підприємств 

“Український музичний альянс” 
Уповноважена організація ко-

лективного управління, яка має 

право здійснювати збір і 

розподіл винагороди (роялті) за 

використання фонограм, 

відеограм, опублікованих з 

комерційною метою, та 

зафіксованих у них виконань 

шляхом їх публічного 

сповіщення, в ефір та 

публічного сповіщення, по про-

водах (через кабель).  

вул. Артема 1-5,      

оф. 614, м. Київ, 

04053 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ МІЖ 
СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ 
КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА 
ІМПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАС-
ТОСУВАННЯМ ЯКИХ У ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ 
ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНО-
ГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

Свідоцтво  

№ 2/У від 

20.12.2007 

Об‘єднання підприємств 

“Український музичний альянс” 
Уповноважена організація колек-

тивного управління, яка має право 

здійснювати збирання і розподіл 

відрахувань (відсотків), виплаче-

них виробниками та імпортерами 

обладнання і матеріальних носіїв, 

із застосуванням яких у домашніх 

умовах можна здійснити відтво-

рення творів і виконань, зафіксо-

ваних у фонограмах і (або) відео-

грамах. 

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 

56452, 56946, 56997, 57096, 57098, 57184, 57341, 57562, 57682 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

57155, 57156, 57238, 57239, 57246, 57681, 57810, 57886, 57887, 57888 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

56293, 56321, 56352, 56408, 56409, 56410, 56882, 57097, 57119 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

56880, 57731, 57732 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

56259, 56267, 56268, 56269, 56270, 56271, 56272, 56273, 56274, 56275, 56278, 

56287, 56291, 56292, 56295, 56300, 56301, 56302, 56303, 56304, 56305, 56306, 

56307, 56308, 56309, 56337, 56345, 56356, 56362, 56363, 56364, 56376, 56384, 

56400, 56401, 56420, 56422, 56470, 56475, 56477, 56478, 56495, 56501, 56504, 

56523, 56525, 56526, 56532, 56537, 56538, 56552, 56570, 56573, 56574, 56580, 

56581, 56602, 56603, 56619, 56620, 56646, 56647, 56682, 56719, 56720, 56721, 

56735, 56736, 56744, 56755, 56775, 56780, 56796, 56823, 56856, 56857, 56861, 

56862, 56864, 56870, 56874, 56967, 56968, 56969, 56972, 56973, 56974, 56975, 

56977, 56988, 57083, 57084, 57085, 57086, 57087, 57092, 57095, 57108, 57111, 

57112, 57113, 57163, 57164, 57165, 57166, 57167, 57168, 57171, 57201, 57248, 

57283, 57289, 57290, 57291, 57292, 57293, 57317, 57338, 57362, 57372, 57384, 

57395, 57396, 57422, 57460, 57461, 57466, 57467, 57530, 57533, 57535, 57541, 

57551, 57583, 57587, 57629, 57633, 57649, 57651, 57664, 57670, 57671, 57694, 

57695, 57701, 57703, 57704, 57705, 57719, 57726, 57752, 57763, 57770, 57773, 

57811, 57827, 57829, 57831, 57834, 57836, 57854, 57878, 57906, 57920, 57922 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

56329, 56899, 57450, 57599 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

56261, 56262, 56263, 56264, 56279, 56282, 56297, 56298, 56299, 56310, 56311, 

56312, 56323, 56324, 56325, 56326, 56327, 56330, 56331, 56359, 56360, 56381, 

56390, 56392, 56417, 56418, 56419, 56434, 56435, 56439, 56462, 56463, 56469, 

56484, 56485, 56486, 56487, 56488, 56489, 56490, 56491, 56492, 56493, 56494, 

56503, 56509, 56544, 56545, 56546, 56548, 56549, 56550, 56554, 56578, 56582, 

56583, 56600, 56604, 56606, 56609, 56628, 56629, 56630, 56631, 56632, 56633, 

56634, 56635, 56638, 56661, 56662, 56666, 56671, 56681, 56690, 56697, 56698, 

56699, 56700, 56702, 56703, 56704, 56713, 56731, 56785, 56786, 56787, 56788, 

56798, 56805, 56806, 56807, 56808, 56809, 56810, 56811, 56812, 56813, 56814, 
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56815, 56816, 56817, 56818, 56819, 56820, 56821, 56822, 56824, 56825, 56834, 

56835, 56836, 56837, 56838, 56839, 56843, 56858, 56859, 56860, 56869, 56878, 

56879, 56893, 56896, 56901, 56906, 56947, 56962, 56963, 56964, 56980, 56995, 

57000, 57024, 57028, 57029, 57032, 57033, 57034, 57035, 57036, 57038, 57041, 

57042, 57043, 57044, 57045, 57048, 57089, 57090, 57091, 57099, 57100, 57107, 

57109, 57116, 57117, 57118, 57120, 57121, 57136, 57169, 57186, 57206, 57211, 

57212, 57213, 57214, 57215, 57219, 57220, 57221, 57222, 57223, 57224, 57225, 

57226, 57227, 57228, 57229, 57241, 57249, 57251, 57269, 57270, 57277, 57280, 

57299, 57322, 57327, 57328, 57329, 57330, 57333, 57336, 57359, 57364, 57370, 

57378, 57393, 57394, 57418, 57419, 57423, 57424, 57425, 57426, 57427, 57428, 

57429, 57430, 57431, 57438, 57463, 57472, 57477, 57482, 57483, 57493, 57507, 

57508, 57509, 57510, 57517, 57518, 57519, 57520, 57521, 57531, 57532, 57539, 

57548, 57549, 57553, 57563, 57570, 57589, 57606, 57607, 57608, 57609, 57610, 

57611, 57612, 57613, 57616, 57634, 57635, 57636, 57637, 57638, 57663, 57666, 

57667, 57679, 57680, 57688, 57712, 57713, 57714, 57715, 57716, 57728, 57729, 

57730, 57735, 57736, 57737, 57738, 57739, 57740, 57749, 57750, 57751, 57762, 

57771, 57774, 57775, 57786, 57789, 57796, 57797, 57798, 57799, 57808, 57809, 

57824, 57828, 57849, 57850, 57851, 57852, 57853, 57856, 57877, 57880, 57889, 

57892, 57893, 57894, 57895, 57905, 57911, 57913, 57915, 57924, 57925, 57926, 

57927, 57928, 57929, 57943, 57944, 57945, 57946, 57947, 57948, 57949 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

56291, 56292, 56293, 56295, 56321, 56361, 56408, 56409, 56410, 56535, 56659, 

56660, 56687, 56751, 56773, 57076, 57077, 57095, 57133, 57142, 57187, 57486, 

57731, 57732, 57776, 57777, 57778, 57779, 57780, 57781, 57782, 57783, 57784, 

57811, 57916, 57917, 57918 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

56258, 56267, 56268, 56269, 56270, 56271, 56272, 56273, 56274, 56275, 56284, 

56288, 56290, 56291, 56292, 56293, 56314, 56315, 56316, 56318, 56320, 56321, 

56322, 56358, 56364, 56366, 56367, 56368, 56369, 56370, 56371, 56372, 56373, 

56374, 56376, 56380, 56398, 56405, 56406, 56408, 56409, 56410, 56420, 56428, 

56429, 56430, 56433, 56453, 56454, 56456, 56475, 56476, 56477, 56479, 56480, 

56481, 56482, 56483, 56496, 56511, 56512, 56513, 56514, 56515, 56518, 56521, 

56522, 56523, 56533, 56534, 56539, 56540, 56552, 56556, 56557, 56558, 56559, 

56560, 56561, 56562, 56563, 56564, 56565, 56566, 56567, 56568, 56569, 56580, 

56581, 56584, 56585, 56589, 56596, 56602, 56610, 56615, 56623, 56640, 56653, 

56673, 56674, 56675, 56676, 56677, 56680, 56687, 56688, 56722, 56725, 56726, 

56727, 56749, 56755, 56774, 56780, 56781, 56784, 56801, 56831, 56876, 56880, 

56882, 56885, 56886, 56887, 56888, 56889, 56890, 56891, 56892, 56894, 56900, 

56902, 56903, 56909, 56912, 56914, 56915, 56930, 56941, 56942, 56944, 56949, 

56956, 56959, 56960, 56961, 56967, 56968, 56969, 56970, 56971, 56972, 56973, 

56974, 56975, 56976, 56977, 56978, 56981, 56989, 57009, 57015, 57023, 57030, 

57039, 57040, 57046, 57047, 57049, 57052, 57054, 57058, 57092, 57104, 57126, 

57127, 57128, 57131, 57133, 57141, 57157, 57158, 57159, 57160, 57185, 57193, 

57194, 57195, 57196, 57200, 57233, 57248, 57268, 57281, 57282, 57295, 57300, 

57301, 57302, 57303, 57304, 57305, 57306, 57307, 57310, 57312, 57315, 57316, 

57326, 57331, 57332, 57334, 57338, 57366, 57368, 57373, 57387, 57392, 57395, 

57420, 57421, 57432, 57433, 57434, 57435, 57436, 57437, 57442, 57443, 57444, 

57445, 57446, 57447, 57448, 57449, 57451, 57452, 57453, 57454, 57455, 57456, 

57457, 57458, 57459, 57462, 57465, 57466, 57467, 57485, 57487, 57499, 57513, 

57523, 57526, 57533, 57538, 57540, 57542, 57556, 57557, 57560, 57561, 57571, 

57573, 57588, 57591, 57592, 57593, 57594, 57595, 57596, 57597, 57598, 57600, 

57601, 57628, 57633, 57645, 57648, 57690, 57694, 57697, 57718, 57719, 57722, 

57726, 57727, 57734, 57741, 57742, 57743, 57744, 57745, 57746, 57747, 57748, 

57758, 57761, 57763, 57785, 57791, 57793, 57803, 57806, 57811, 57815, 57854, 

57867, 57868, 57869, 57885, 57891, 57904, 57908, 57912, 57923, 57950, 57951, 57956 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

56804, 56988, 57313, 57369, 57698, 57764, 57765, 57766, 57767, 57768, 57788, 57814 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

56499, 56506, 56718, 56752, 56857, 56943, 56945, 57135, 57188, 57189, 57190, 

57191, 57250, 57318, 57462, 57464, 57466, 57473, 57527, 57576, 57659, 57772, 

57812, 57857, 57858, 57954, 57955 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

56281, 56586, 56587, 56601, 56663, 56664, 56789, 56854, 57011, 57053, 57061, 

57163, 57164, 57166, 57203, 57319, 57643, 57756, 57772, 57953 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

56276, 56423, 56919 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

56470, 56498, 56595, 56646, 56647, 56648, 56649, 56650, 56651, 56714, 56732, 

56733, 56734, 56735, 56736, 56737, 56738, 56739, 56740, 56741, 56742, 56766, 

56775, 56832, 56833, 56857, 56916, 57001, 57002, 57003, 57004, 57005, 57006, 

57511, 57512, 57909 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

56400, 56719, 57209, 57615 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

56340, 56457, 56458, 56459, 56460, 57586, 57933 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

56278, 56338, 56436, 56437, 56692, 56884, 56951, 56952, 56953, 56954, 57125, 

57373, 57399, 57415, 57460, 57470, 57471, 57650, 57651, 57652, 57653, 57654, 

57655, 57656, 57705, 57795, 57859, 57896, 57897, 57898, 57899, 57900, 57901, 

57902, 57903 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

56404, 57386, 57708 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

56295, 56300, 56301, 56302, 56303, 56304, 56305, 56306, 56307, 56308, 56309, 

56345, 56504, 56532, 56750, 56795, 56796, 56823, 56966, 57095, 57111, 57123, 

57124, 57275, 57384, 57385, 57664, 57731, 57732, 57733, 57756, 57773, 57914 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

56259, 56265, 56283, 56285, 56294, 56328, 56332, 56333, 56335, 56336, 56337, 

56341, 56353, 56356, 56357, 56361, 56362, 56363, 56383, 56384, 56399, 56401, 

56416, 56422, 56425, 56438, 56440, 56441, 56442, 56443, 56464, 56465, 56472, 
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56473, 56478, 56495, 56497, 56498, 56500, 56501, 56502, 56508, 56526, 56537, 

56538, 56541, 56542, 56553, 56555, 56570, 56571, 56572, 56573, 56574, 56575, 

56576, 56577, 56603, 56605, 56611, 56613, 56614, 56616, 56619, 56620, 56627, 

56636, 56637, 56678, 56679, 56682, 56683, 56684, 56685, 56689, 56691, 56705, 

56720, 56721, 56728, 56729, 56730, 56743, 56744, 56745, 56746, 56747, 56754, 

56776, 56777, 56778, 56783, 56790, 56803, 56853, 56856, 56861, 56862, 56864, 

56870, 56871, 56872, 56873, 56874, 56895, 56913, 56920, 56921, 56922, 56923, 

56924, 56926, 56927, 56948, 56950, 56955, 56958, 56979, 56982, 56983, 56984, 

56985, 56986, 56990, 56991, 56992, 56993, 57010, 57025, 57083, 57084, 57085, 

57086, 57087, 57088, 57105, 57106, 57108, 57110, 57112, 57113, 57114, 57138, 

57153, 57165, 57171, 57187, 57197, 57198, 57199, 57201, 57208, 57230, 57257, 

57258, 57259, 57260, 57261, 57262, 57263, 57264, 57265, 57266, 57267, 57276, 

57283, 57284, 57285, 57286, 57287, 57289, 57290, 57291, 57292, 57293, 57294, 

57296, 57297, 57298, 57308, 57309, 57317, 57323, 57324, 57325, 57362, 57390, 

57391, 57396, 57397, 57400, 57401, 57402, 57403, 57404, 57405, 57406, 57407, 

57408, 57409, 57410, 57411, 57412, 57413, 57414, 57422, 57461, 57475, 57476, 

57479, 57480, 57481, 57488, 57489, 57494, 57495, 57496, 57514, 57515, 57522, 

57535, 57541, 57544, 57545, 57546, 57547, 57551, 57552, 57558, 57559, 57564, 

57565, 57572, 57577, 57578, 57579, 57580, 57581, 57582, 57583, 57585, 57602, 

57603, 57604, 57605, 57629, 57630, 57631, 57632, 57646, 57647, 57649, 57658, 

57661, 57670, 57671, 57672, 57673, 57674, 57675, 57676, 57677, 57678, 57695, 

57699, 57700, 57701, 57702, 57703, 57704, 57707, 57710, 57711, 57717, 57725, 

57752, 57753, 57754, 57755, 57756, 57760, 57770, 57794, 57800, 57801, 57802, 

57822, 57823, 57825, 57826, 57827, 57830, 57831, 57832, 57833, 57835, 57838, 

57839, 57840, 57841, 57844, 57848, 57861, 57862, 57863, 57864, 57865, 57866, 

57878, 57882, 57890, 57906, 57919, 57920, 57921, 57936, 57937, 57938, 57939, 

57940, 57941, 57942, 57952 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

56287, 56723, 56797, 56994, 57037, 57503, 57530, 57575, 57665 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

56391 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

56524, 56525, 56928, 56929, 57168 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 

56686, 57062 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

57167 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

56659, 56660, 57076, 57077, 57142, 57216, 57217, 57218, 57516, 57922 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

56471, 56543, 57627, 57709, 57807 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

56365, 56385, 56386, 56387, 56388, 56389, 56403, 56654, 56655, 56656, 56657, 
56757, 56758, 56759, 56760, 56761, 56762, 56763, 56764, 56765, 57323, 57363, 
57393, 57394, 57482, 57504, 57587 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

56520, 56579, 57860 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

56455, 56694, 56756, 56910, 56957, 56996, 57103, 57247, 57288, 57310, 57311, 
57361, 57381, 57382, 57383, 57497, 57584, 57683, 57686, 57687, 57706, 57720, 
57769, 57813, 57847, 57934 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для радіо 

57059 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

56257, 56449, 56450, 56451, 56455, 56474, 56531, 56536, 56618, 56621, 56641, 
56724, 56791, 56875, 56917, 56957, 56996, 57016, 57059, 57101, 57102, 57150, 
57151, 57152, 57161, 57236, 57237, 57242, 57243, 57244, 57288, 57310, 57311, 
57497, 57574, 57686, 57687, 57720, 57723, 57724, 57847, 57855 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

56286, 56347, 56348, 56349, 56350, 56351, 56393, 56394, 56395, 56396, 56397, 
56431, 56448, 56598, 56708, 56840, 56857, 56868, 56898, 56987, 56998, 56999, 
57154, 57231, 57320, 57337, 57462, 57498, 57500, 57506, 57528, 57529, 57590, 
57642, 57684, 57685, 57689, 57935 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

56266, 56277, 56344, 56346, 56355, 56375, 56377, 56382, 56413, 56414, 56415, 
56424, 56426, 56432, 56444, 56445, 56446, 56447, 56507, 56510, 56528, 56551, 
56597, 56598, 56599, 56608, 56617, 56625, 56639, 56643, 56644, 56645, 56658, 
56668, 56669, 56670, 56672, 56695, 56696, 56706, 56707, 56709, 56710, 56711, 
56712, 56715, 56716, 56717, 56718, 56748, 56767, 56768, 56769, 56770, 56771, 
56772, 56779, 56792, 56793, 56794, 56841, 56855, 56857, 56863, 56868, 56877, 
56897, 56904, 56905, 56918, 57026, 57055, 57056, 57057, 57060, 57063, 57064, 
57065, 57066, 57067, 57068, 57069, 57070, 57071, 57072, 57073, 57074, 57075, 
57078, 57080, 57081, 57082, 57093, 57094, 57096, 57129, 57130, 57132, 57134, 
57137, 57139, 57162, 57170, 57172, 57173, 57174, 57175, 57176, 57177, 57178, 
57179, 57180, 57181, 57182, 57183, 57192, 57200, 57231, 57232, 57234, 57235, 
57253, 57254, 57255, 57256, 57271, 57279, 57320, 57321, 57335, 57339, 57340, 
57360, 57365, 57371, 57398, 57474, 57484, 57492, 57498, 57500, 57501, 57502, 
57505, 57536, 57550, 57569, 57617, 57618, 57619, 57620, 57621, 57622, 57623, 
57624, 57625, 57626, 57639, 57640, 57641, 57642, 57657, 57660, 57668, 57669, 
57691, 57692, 57693, 57721, 57757, 57759, 57787, 57792, 57816, 57817, 57818, 
57819, 57820, 57821, 57837, 57842, 57843, 57870, 57871, 57872, 57873, 57874, 

57875, 57876, 57884, 57910, 57930, 57931, 57932 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

56881 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

57314 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

56610, 56615, 56640, 56755, 56790, 56844, 56845, 56846, 56847, 56848, 56849, 

56850, 56851, 56852, 56857, 56859, 56860, 56911, 56919, 56931, 56932, 56933, 

56934, 56935, 56936, 56937, 56938, 56939, 56940, 57113, 57171, 57202, 57204, 

57205, 57272, 57273, 57279, 57367, 57374, 57375, 57376, 57377, 57757, 57787, 

57793, 57794, 57813, 57845, 57846 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

56278, 56280, 56291, 56292, 56293, 56297, 56298, 56300, 56304, 56307, 56308, 

56314, 56315, 56316, 56318, 56320, 56321, 56322, 56323, 56324, 56332, 56341, 

56342, 56366, 56367, 56368, 56369, 56370, 56371, 56372, 56373, 56374, 56375, 

56376, 56377, 56378, 56379, 56380, 56382, 56393, 56394, 56395, 56409, 56410, 

56424, 56426, 56428, 56429, 56431, 56433, 56452, 56461, 56475, 56476, 56477, 

56479, 56480, 56481, 56482, 56483, 56499, 56506, 56507, 56510, 56521, 56522, 

56528, 56533, 56551, 56552, 56556, 56557, 56558, 56559, 56560, 56561, 56562, 

56563, 56564, 56565, 56566, 56567, 56568, 56569, 56584, 56585, 56597, 56598, 

56612, 56615, 56622, 56624, 56626, 56640, 56652, 56667, 56673, 56674, 56675, 

56676, 56677, 56684, 56685, 56693, 56695, 56696, 56701, 56708, 56718, 56722, 

56726, 56727, 56728, 56734, 56774, 56780, 56781, 56782, 56792, 56794, 56797, 

56802, 56823, 56831, 56844, 56845, 56846, 56847, 56848, 56849, 56850, 56851, 

56852, 56854, 56857, 56865, 56866, 56867, 56868, 56880, 56882, 56898, 56904, 

56912, 56944, 56951, 56952, 56953, 56954, 56965, 56979, 56987, 56999, 57010, 

57013, 57014, 57015, 57017, 57018, 57019, 57020, 57021, 57022, 57026, 57031, 

57046, 57047, 57050, 57052, 57054, 57078, 57079, 57080, 57081, 57082, 57094, 

57095, 57096, 57119, 57122, 57131, 57133, 57135, 57137, 57140, 57143, 57144, 

57145, 57146, 57147, 57148, 57149, 57152, 57157, 57158, 57159, 57160, 57161, 

57164, 57166, 57167, 57168, 57188, 57191, 57192, 57200, 57204, 57205, 57210, 

57231, 57232, 57234, 57235, 57245, 57250, 57252, 57253, 57271, 57272, 57273, 

57282, 57284, 57285, 57287, 57300, 57301, 57302, 57303, 57304, 57305, 57306, 

57307, 57320, 57337, 57374, 57375, 57376, 57377, 57380, 57389, 57395, 57432, 

57433, 57434, 57435, 57436, 57437, 57462, 57464, 57467, 57473, 57478, 57498, 

57499, 57500, 57505, 57524, 57527, 57528, 57534, 57537, 57540, 57543, 57571, 

57573, 57576, 57587, 57614, 57621, 57623, 57624, 57626, 57642, 57644, 57648, 

57649, 57660, 57662, 57664, 57678, 57685, 57689, 57690, 57691, 57692, 57693, 

57718, 57721, 57727, 57734, 57741, 57742, 57743, 57744, 57745, 57746, 57747, 

57772, 57790, 57804, 57805, 57812, 57814, 57816, 57837, 57845, 57846, 57857, 

57858, 57867, 57868, 57869, 57883, 57907, 57916, 57917, 57918, 57923, 57935, 57942 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

56317, 57007, 57207 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

56260, 56288, 56289, 56313, 56318, 56319, 56320, 56321, 56323, 56324, 56334, 

56342, 56343, 56378, 56379, 56402, 56407, 56411, 56412, 56421, 56427, 56466, 

56468, 56499, 56505, 56516, 56517, 56519, 56527, 56529, 56530, 56533, 56547, 

56588, 56590, 56591, 56592, 56593, 56594, 56607, 56610, 56612, 56622, 56624, 

56626, 56665, 56667, 56673, 56674, 56675, 56676, 56677, 56693, 56701, 56721, 

56766, 56774, 56782, 56799, 56800, 56802, 56826, 56827, 56828, 56829, 56830, 

56842, 56844, 56845, 56846, 56847, 56848, 56849, 56850, 56851, 56852, 56865, 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

687 

56866, 56867, 56883, 56907, 56908, 57008, 57012, 57013, 57014, 57015, 57027, 

57031, 57037, 57046, 57047, 57050, 57051, 57096, 57115, 57202, 57204, 57205, 

57240, 57252, 57274, 57278, 57342, 57343, 57344, 57345, 57346, 57347, 57348, 

57349, 57350, 57351, 57352, 57353, 57354, 57355, 57356, 57357, 57358, 57374, 

57375, 57376, 57377, 57379, 57439, 57440, 57441, 57490, 57491, 57524, 57525, 

57537, 57543, 57554, 57566, 57567, 57568, 57576, 57644, 57696, 57718, 57804, 

57805, 57845, 57846, 57854, 57881, 57883, 57891, 57907 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

56296, 56467, 57388, 57389 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

56322, 56339, 56556, 56557, 56558, 56559, 56560, 56561, 56562, 56563, 56564, 

56565, 56566, 56567, 56568, 56569, 56622, 56642, 57140, 57143, 57144, 57145, 

57146, 57147, 57148, 57149, 57534, 57555, 57662, 57879 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

56366, 56367, 56368, 56369, 56370, 56371, 56372, 56373, 56374, 56475, 56476, 

56477, 56479, 56480, 56481, 56482, 56483, 56552, 57157, 57158, 57159, 57160, 

57300, 57301, 57302, 57303, 57304, 57305, 57306, 57307, 57432, 57433, 57434, 

57435, 57436, 57437, 57468, 57469, 57571, 57587, 57690, 57727, 57734, 57741, 

57742, 57743, 57744, 57745, 57746, 57747, 57829, 57834, 57836 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

56322, 56354, 56461, 56552, 56595, 56673, 56674, 56675, 56676, 56677, 56687, 

56753, 56797, 56857, 56965, 57054, 57210, 57245, 57384, 57385, 57386, 57460, 

57614 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

57416, 57417, 57478, 57790 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 56667 
Christina (псевдонім) 56709 
Christine (псевдонім) 56706, 56708 
Dimitris Krist (псевдонім) 57096 
DSV, Фата Ферони (псевдонім) 57933 
Eva Maringolts (псевдонім) 56608 
ILLIKO (псевдонім) 56877 
J-ЕSH (псевдонім) 57135 
Natali Dali (псевдонім) 57096 
Ujin (псевдонім) 57505 
Vitaliy Star (псевдонім) 57536 
Абрамчук Федір Іванович 56436, 56437 
Аветісян Армен Левонович 57477 
Аврора-Маруссия Славина (псевдонім) 57466 
Аврунін Олег Григорович 57299 
Агієнко Ірина Вікторівна 56749 
Адаменко Діана Володимирівна 57400 
Аделаджа Сункамі Сандей 56580, 57591, 57592, 57593, 57594, 57595, 57596, 

57597, 57598, 57599, 57600, 57601 
Аделаджа Сунканмі Сандей 56267, 56268, 56269, 56270, 56271, 56272, 56273, 

56274, 56275, 56581 
Аксьонова Ірина Вікторівна 56969 
Аксьонова Світлана Юріївна 56864, 57085 
Александрюк Тетяна Юріївна 56388 
Алексєєв Анатолій Федотович 57467 
Алієв Октай Ага Керимович 57233 
Алієва Еліна Юріївна 57665 
Алімов Валерій Іванович 57114 
Аліса Полтініна (псевдонім) 56725 
Альдабас Юлія Валеріївна 57193, 57194, 57195, 57196 
Альошечкін Олександр Анатолійович 56694 
Аляб'єв Олександр Олександрович 57644 
Андрєєва Олена Олександрівна 57113 
Андрій Лучанко  (псевдонім) 57398 
Андрощук Людмила Михайлівна 57399, 57400, 57415 
Андрощук Олег Іванович 57409 
Андрусяк Андрій Анатолійович 57226, 57228 
Андрущак Ігор Євгенович 57045 
Андрущенко Дмитро Михайлович 56327 
Анищенко В'ячеслав Михайлович 57732, 57733 
Аносов Вадим Іванович 56384 
Антоненко Олена Юріївна 57366, 57367, 57368, 57369 
Антонова Олена Сергіївна 57648 
Антонс Хірковскіс 56834, 56835 
Антонюк Лариса Леонтіївна 56285 
Антонюк Ольга Петрівна 57557 
Ануфрієв Костянтин Володимирович 56994 
Анфімова Галина Вікторівна 57810 
Анцибор Віктор Анатолійович 56434, 57483 
Анциферова Ольга Олександрівна (Сушкова Ольга) 56771, 56772 
Арасламов Михайло Рімович 57222 
Арістов Василь Васильович 57880 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Артем'єва Галина Павлівна 56328 
Артюхов Артем Євгенович 57043 
Артюхова Надія Олександрівна 57043 
Асаєнко Юрій Сергійович 57943 
Асуєв Рамзан Хамсур-Бекович 57699 
Атаманов Руслан Олегович 57574 
Атамась Костянтин Васильович 56628 
Аузін Роман Олександрович 57773 
Афян Артем Артурович 56453, 56454, 56455, 56456 
Ахтирський Олексій Анатолійович 56469 
Ахтирський Юрій  Анатолійович 56469 
Ахундов Володимир Максудович 56729 
Ашурков Олег Олексійович 56335 
Бабаков Сергій Петрович 56332 
Бабина Олена Євгенівна 56549 
Бабич Андрій Володимирович 56913 
Багрій-Заяць Оксана Андріївна 57517, 57728, 57729, 57730, 57735, 57736, 57737, 

57738, 57739, 57740, 57749 
Баєв Сергій Іванович 56671 
Бажанов Михайло Олегович 57211 
Бажанюк Валентина Станіславівна 57363 
Базалінський Сергій Валентинович 57699 
Баканова Олександра Феліксівна 56328 
Баклан Сергій Костянтинович (Серж Баюн) 57757 
Балан Тарас Дмитрович 56865 
Балицька Аліна Анатоліївна 56333 
Баранник Лілія Борисівна 56386 
Баранов Леонід Олександрович 56671 
Барановський Олексій Миколайович 57750 
Барвенко Володимир Юрійович 57040 
Бариляк Василь Васильович 57762 
Барміна Марія Ігорівна 57050 
Баталін Євген Анатолійович 56868 
Батулін Вячеслав Юрійович 56767, 56768 
Бахтоваршоєв Алігавхар Шохайдарович 57793 
Башкіров Сергій Михайлович 57086 
Бебко Валерій Павлович 57056, 57057 
Бегларашвілі Оксана Петрівна 57770 
Бегун Віталій Пантилійович 56469 
Беднарський Сергій Вікторович 56797 
Бежинару Андрій Вікторович 57038 
Безверхий Костянтин Вікторович 57105, 57106 
Бездітко Наталія Володимирівна 56356 
Безлюдна Ганна Віталіївна 56641 
Безлюдний Володимир Андрійович 57751 
Безпалова Наталя Миколаївна 57727, 57747 
Безруков Сергій Григорович 57838 
Безручко Андрій Олександрович 57048 
Безручко Олександр Вікторович 56457, 56458, 56459, 56460, 56461 
Безугла Наталія Петрівна 56337, 56356, 57113 
Безугла Наталя Василівна 57856 
Бекезін Павло Володимирович 57562 
Бекерська Роксоляна Андріївна 56777 
Беліченко Олена Петрівна 56500, 56508 
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Бендерук Юлія Андріївна 56963 
Бердник Громовиця Олександрівна 57326 
Береговський Олександр Сергійович 56486 
Бережний Дмитро Едуардович 57015, 57169 
Берест Олег Борисович 57044 
Берлов Роман Анатолійович 57789 
Бернацький Олександр Вікторович (Саша Нескуч-
ный) 

57498, 57499, 57500 

Бесарабов Денис Юрійович 57240 
Бетехтін Олег Володимирович 56782 
Бецко Галина Василівна (Галина Шамборовська) 57236, 57237 
Бєлєвцев Олександр Рудольфович 56501 
Бєлікова Наталія Олександрівна 57136, 57359 
Бєлобров Євген Петрович 57558 
Бєльчев Павло Васильович 56329 
Бєлявін Олександр Федорович 57525 
Бєсєда Дмитро Степанович 57573 
Бєсова Олена Георгіївна 56329 
Битько Юрій Миколайович 57516 
Бичков-Андрієвський Нікіта Андрійович (Бабуля, 
Babulya) 

56346 

Бібішев Дінар Нурмухамедович  56405, 56406 
Бігун Оксана Миколаївна 57125 
Білан Олена Олексіївна 56774 
Білевський Петро Станіславович 57782, 57783 
Білецький Анатолій Якович 56488, 56822 
Білий Андрій Романович 56878 
Білоглазов Володимир Олексійович 57265 
Білоног Оксана Євгенівна 56719 
Білоус Олександр Васильович (Нєваляшка) 57052 
Білоусова Ніна Аркадіївна 57633 
Білоусько Олександр Андрійович 57380 
Біньковська Ганна Віталіївна 57919 
Бірюков Віктор Сергійович 56616 
Бірюкова Ганна Юріївна 56965, 56993 
Благодирьов Володимир Олександрович 57921 
Бладіновський (псевдонім) 57150, 57151, 57152 
Блащук Олександр Олександрович 57699 
Близнюк Валерій Миколайович 57495 
Блиндарук Андрій Олександрович 56578 
Блинова Олена Євгенівна 57725 
Блок Юрій Олександрович 56813, 56814 
Боб Анжела Олегівна 57160 
Бобало Юрій Ярославович 56419 
Бобрик Юрій Валерійович 56577 
Бобровнік Наталія Анатоліївна 56820 
Бобровський Володимир Ілліч 56893 
Богаєнко Всеволод Олександрович 56390 
Богатир Володимир Вікторович 56705 
Богачов Сергій Валентинович 56902 
Богуненко Микола Миколайович 57944 
Богуславська Наталія Юріївна 57230 
Богушевська Наталія Володимирівна 57109 
Боденчук Ольга Володимирівна 56485 
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Боднар Роман Валентинович 57548 
Боднар Руслана Ярославівна 57436 
Бойко Дмитро Юрійович 57589 
Бойко Олексій Романович 57549 
Бойко Станіслав Юрійович 56642 
Бойкова Василіса Володимирівна 56644 
Бойкова Ніна Володимирівна 56644 
Бойченко Андрій Миколайович 56895 
Бойчук Тарас Миколайович 57557 
Болгов Михайло Юрійович 57889 
Болотова Оксана Миколаївна 57794 
Бомбушкар Ігор Стефанович (Інгвар) 57815 
Бондар Антон Володимирович 57613 
Бондар Наталія Василівна 57282 
Бондарев Євген Ілліч 56947 
Бондаренко Максим Сергійович 57929 
Бондаренко Марина Володимирівна 56837, 56838, 56839, 57238, 57239 
Бондаренко Олександр Валентинович 57531, 57532 
Бондаренко Ольга Віталіївна 56817 
Бондаренко Сергій Анатолійович 56837, 56838, 56839, 57238, 57239 
Бондарєв Андрій Петрович 56419 
Бонковська Олександра-Андріана Богданівна 57469 
Бордюг Тетяна Олександрівна 57761 
Борисенко Анатолій Васильович 57702, 57704, 57830 
Борова Лариса Михайлівна 56588 
Бородієнко Олександра Володимирівна 56495, 56496, 56497 
Бородіна Олена Євгенівна 57496 
Борщевська Людмила Вячеславівна 56765 
Бочко Олександр Павлович 57278 
Бочок Євген Федорович 57491 
Бояр Андрій Олегович 56997 
Бреус Наталія Василівна 56462 
Бреус Світлана Вікторівна 57117 
Брітік Володимир Іванович 57277 
Бровко Ольга Іванівна 56968 
Бруєвич Сергій Анатолійович 57721 
Бугай Богдан Григорович 56370, 56371 
Буглак Єгор Олексійович 57507 
Бугорков Ігор Веніамінович 57754 
Бугоркова Ірина Олександрівна 57754 
Буділовський Олександр Вікторович 57245 
Будній Володимир Миколайович 56892 
Будяківська Ольга Володимирівна 57832 
Булат Анатолій Федорович 56542 
Булигін Дмитро Олександрович 57748 
Бурень Ніна Володимирівна 56328 
Бурим Андрій Григорович 56449, 56450, 56451 
Бурковський Станіслав Юрійович 57038 
Бурлаков Михайло Вікторович 56859, 56860 
Бусел Вячеслав Тимофійович 57272, 57273 
Бут Віталій Петрович 56333 
Бутвін Ігор Миколайович 56373, 56374 
Бутенко Андрій Федорович 57890 
Бутенко Валентина Олегівна 57120 
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Бутенко Дмитро Анатолійович 57120 
Бутко Володимир Іванович 57133 
Бухаріна Людмила Михайлівна 56754 
Бучнєв Володимир Іванович 56803 
Буяльська Тамара Болеславівна 56728 
Бялковська Віолета Георгіївна 56864 
Вавіна Людмила Сергіївна 56762 
Вайда Андрій Романович 56475, 56480 
Валуєва Ія Вікторівна 57647 
Варениця Павло Сергійович (EPOLETS) 57621, 57622, 57623, 57624, 57625, 57626 
Варфоломеєв Євгеній Олександрович 56703, 56704 
Василевич Віталій Вацлавович 57482 
Василовська Юлія Русланівна 56658 
Василовський Віталій Вадимович 57108 
Васильєв Ігор Анатолійович 57516 
Васильєв Олександр Анатолійович  56862, 57086 
Васильєв Олександр Сергійович 56493 
Васильєв Сергій Вікторович 57763 
Васильченко Катерина Геннадіївна 56464, 56465 
Васильченко Сергій Сергійович 56527 
Васьков Ярослав Валерійович 57249 
Васюра Анатолій Степанович 57186 
Васютинська Інна Констянтинівна 56762 
Вахтангішвілі Вахтанг 57816 
Ващаєва Наталія Анатоліївна 56861 
Вдовенко Наталія Михайлівна 57866 
Вдовиченко Юрій Васильович 56604 
Величко Володимир Васильович 57883 
Величко Олег Миколайович 57001, 57002, 57003, 57004, 57005, 57006 
Величко Петро Олександрович 56503 
Вельчинська Олена Василівна 56982, 56983, 56984 
Венгловський Геннадій Валентинович 56491 
Верба Вероніка Анатоліївна 57632 
Верес-Байдачок Михайло Анатолійович 57023 
Вернигора Роман Віталійович 56893 
Вершняк Дар'я Миколаївна 56801 
Ветошка Ірина Олександрівна 57283 
Видрик Марія Анатоліївна 57400 
Виктор Аксакал (псевдонім) 57026 
Винокуров Олексій В'ячеславович 56697, 56698, 56699, 56700 
Вихор Вікторія Василівна 56864 
Вишневська Лариса Іванівна 56502 
Вишневська Людмила Василівна 57495, 57496 
Вишневська Оксана Вікторівна 57252 
Віднік Олена Анатоліївна 56404 
Вікторова Катерина Олександрівна 57297, 57298 
Віничук Степан Мілентійович 57373 
Вінтоняк Віктор Михайлович 57606 
Вітухін Руслан Борисович 56946 
Владимирський Олександр Альбертович 57370, 57472, 57808, 57809 
Власенко Юрій Григорович 56286 
Влодарчик Тетяна Вікторівна 56595 
Водолажський Максим Леонідович 56353 
Водчиць Олександр Григорович 57396 
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Вожегова Раїса Анатоліївна 57748 
Вознюк Андрій Андрійович 57153 
Вознюк Людмила Михайлівна 57112 
Вознюк Олена Вячеславівна 56494 
Возьняк Руслана Тарасівна 56979 
Войтко Вікторія Володимирівна 57877 
Волинський Владислав Миколайович 57240 
Волков Володимир Петрович 56754 
Волков Олексій Олегович 57283 
Волкович Олена Анатоліївна 56702 
Волосянко Олена Вікторівна 57866 
Волохов Віктор Миколайович 56638 
Волошин Олексій Іванович 56542 
Волошина Наталія Петрівна 57108 
Волощенко Михайло Олександрович 57477 
Вольдемар Станиславський (псевдонім) 56877 
Вонсевич Костянтин Петрович 57856 
Воркут Тетяна Анатоліївна 56719 
Ворніков Денис Миколайович  56463 
Воробей Юля Василівна 57033 
Воробйов Ігор Анатолійович 56323 
Воробйов Юрій Анатолійович 57107 
Ворона Аліна Михайлівна 57648 
Воронін Ларіса (VORONIN LARISA//US) 56466, 56467, 56468 
Воронін Олександр Олександрович 56635, 57424 
Востряков Олександр Володимирович 57629 
Гаврилишен Віктор Вікторович 56417 
Гавриловська Оксана Анатоліївна 57371 
Гаврилюк Михайло Євгенович 57157 
Гавриляк Володимир Миколайович 57507 
Гавріков Леонід Георгійович 57525 
Гаєвик Дар'я Сергіївна  (Даша Суворова) 57657 
Гаєвик Сергій Васильович 57657 
Гаєвський Юрій Дмитрович 56500, 56508 
Газда Дмитро Миколайович 56280 
Гайдаржи Володимир Іванович 57634 
Гален Олександр Васильович (Одстар) 56916 
Галина Владімірова (псевдонім) 56294 
Галицька Майя Михайлівна 57912 
Галиця Ігор Олександрович 57826 
Галиця Олександр Сисойович 56950 
Гальченко Сергій Анастасійович 56316 
Гамзінов Денис Юрійович 57706 
Гандзюк Надія Михайлівна 57045 
Ганцева Марина Яківна  56340 
Ганьбергер Ірина Ігорівна 56369, 56373, 56374 
Гапотій Віктор Дмитрович 57936, 57937, 57938, 57939, 57940, 57941, 57942 
Гарабурда Дмитро Олегович 57549 
Гаран Марина Сергіївна 57677 
Гаращенко Тетяна Миколаївна 56864 
Гаркуша Марія Іванівна 56809 
Гармідер Лариса Дмитрівна 57209, 57480 
Гарнага Володимир Анатолійович 57364 
Гарнога Ярослав Сергійович 57470 
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Гасімов Орхан Аяз Огли 56547, 56548 
Гатрич Іван Григорович 57691, 57692, 57693 
Герасименко Ганна Володимирівна 56864, 57083 
Герасименко Ірина Володимирівна 56864 
Герасименко Лариса Володимирівна 57153 
Герасименко Олена Володимирівна 57113 
Герасименко Ольга Василівна 57838 
Герасименко Тетяна Сергіївна 57945 
Герасименко Юрій Степанович 57633 
Герасимик Ганна Леонідівна 57335, 57365 
Герасимчук Зоряна Вікторівна  57111 
Герасимчук Олег Олександрович 56330 
Герасимчук Петро Олександрович 57306, 57307, 57690 
Германюк Тамара Андріївна 56526 
Гіренко Ніна Андріївна 56648 
Гірник Анатолій Володимирович 56661, 56662 
Гірник Денис Анатолійович 56661, 56662 
Гладиборода Наталія Пилипівна 57213 
Гладишев Віталій Валентинович 57710 
Гладка Валентина Віталіївна (Гавриш ) 56510 
Гладченко Ірина Вікторівна 56831 
Глазок Михайло Максимович 57803 
Глущенко Олександр Валерійович 56375 
Гнатів Володимир Володимирович 57158 
Гнатюк Лілія Романівна 56291, 56292, 56293, 56407, 56408, 56409, 56410, 

56411 
Гнилоскуренко Ганна Валеріївна 56985, 56986 
Говсєєв Дмитро Олександрович 56603, 56685 
Годяєва Олександра Сергіївна 57566, 57567, 57568 
Гой Тарас Петрович 57825 
Голизова Ольга Вікторівна (Ольвія Гольц) 57662 
Головинський Максим Олександрович 56718 
Голошубова Ніна Олександрівна 57770 
Гольдський Віктор Сергійович 57012 
Гольтяєва Людмила Анатоліївна 56977 
Гончар Анжела Вадимівна 57471 
Гончар Лариса Анатоліївна 57479, 57480, 57603, 57605 
Гончар Олег Олексійович 57660 
Гончаренко Ганна Василівна 57953 
Гончаренко Ганна Євдокимівна 57407 
Гончаренко Михайло Федорович 56969 
Гончарова Ірина Юріївна 56590, 56591, 56592, 56593, 56594, 56826, 56827, 

56828, 56829, 56830, 57342, 57343, 57344, 57345, 
57346, 57347, 57348, 57349, 57350, 57351, 57352, 
57353, 57354, 57355, 57356, 57357, 57358 

Гонюкова Лілія Василівна 57912 
Гора Олег Борисович 57155 
Горбач Олександр Анатолійович 56913 
Горбенко Павло Сергійович 57017, 57018, 57019, 57020, 57021, 57022 
Горбенко Юрій Іванович 56297, 56298, 56299, 56795, 56796 
Гордєєв Олександр Федорович 57892 
Гордієнко В'ячеслав Володимирович 57401 
Гордієнко Галина Миколаївна 57401 
Гордієнко Тетяна Богданівна 57001, 57002, 57003, 57004, 57005, 57006 
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Горемикіна Юлія Володимирівна 56864 
Горкуненко Андрій Борисович 57924, 57926, 57927, 57928 
Горлов Олександр Іванович 56604 
Горохівська Світлана Петрівна 57513 
Горун Олена Юріївна 57775 
Горященко Юлія Григорівна 56385 
Господарський Андрій Ярославович 56475, 56480 
Гострий Анатолій Іванович 56629, 56630, 57425, 57426 
Государєва Тетяна Володимирівна 57253 
Гранік Михайло Олександрович 56964 
Гребеник Людмила Іванівна 57044 
Гребешкова Олена Миколаївна 57629, 57631, 57632 
Гребінь Ірина Василівна 57268 
Гречківська Наталія Володимирівна 57362 
Грибенко Олександр Євгенович 56839 
Грибков Олександр Володимирович 57518 
Григола Інна Миколаївна 56330 
Григорак Марія Юріївна 56363 
Григоренко Тетяна Миколаївна 57770 
Григор'єв Марат Михайлович 56405, 56406 
Григор'єва Людмила Олександрівна 56864, 57083 
Григор'єва Олександра Юріївна 56875 
Григоров Віталій Борисович 56946 
Григорьєв-Шаповалов Юрій Іванович 57731 
Гриневич Людмила Володимирівна 56967, 56971 
Гринь Владислав Костянтинович 56876 
Гриняк Костянтин Володимирович 56864 
Гриценко Олексій Юрійович 56490, 56821 
Гриценко Сергій Вікторович 57824 
Грищенко Вікторія Анатоліївна 57290, 57291 
Грищенко Євгенія Семенівна 56757 
Грищенко Олександр Сергійович 56995 
Грищенко Сергій Миколайович 57774 
Грищук Леонід Андрійович 56481, 56482, 56483 
Грінцов Євген Федорович 56337, 56356, 57113 
Грінцова Ольга Євгеньєвна 57113 
Грінченко Анатолій Марєєвич 57712 
Грістан Арнольд Самуїлович 57911 
Громитко Віталій Васильович 56538 
Громовий Дмитро Сергійович 57327, 57328, 57329, 57330 
Грущинська Олена Володимирівна 56501 
Губанов Ігор Валерійович 57463 
Губенко Дмитро Іванович 56542 
Губерний Сергій Вікторович 56887 
Губіна Наталія Василівна 56337 
Губка Віктор Іванович 56690 
Гудивок Ярослава Степанівна 56337 
Гузєв Олексій Олександрович 56713 
Гулаг Геннадій Миколайович 57714 
Гулевич Ганна Олександрівна 57645 
Гуляєв Кирило Дмитрович 57378 
Гуменюк Ігор Всеволодович 56543, 57627 
Гуменюк Павло Олександрович 56331 
Гунько Сергій Миколайович 57863 
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Гураль Світлана Ярославівна 57519, 57520, 57521, 57925 
Гуржій Сергій Валерійович 57779 
Гуріненко Інна Юріївна 56775, 56783, 56784 
Гурова Антоніна Іванівна 57324, 57325 
Гусак Ольга Ігорівна 57185 
Гусак Софія Романівна 57436 
Гусар Віктор Євстахієвич 57141 
Гутаревич Юрій Феодосійович 56573, 56574 
Гутор Наталія Степанівна 56477, 56479 
Гуцол Марія Іванівна 57281, 57282, 57284, 57285, 57286, 57287 
Давибіда Наталя Олегівна 57741, 57742, 57743, 57744 
Давиденко Надія Миколаївна 57292, 57293 
Давтян Лена Левонівна 57710 
Давшан Олександр Федорович 57231, 57232 
Дамаскіна Ірина Валеріївна 57881 
Данилевська-Жугунісова Ольга Євгеніївна 57293 
Даниленко В'ячеслав Анатолійович 57896, 57897, 57898, 57899 
Данилов Кирило Ігорович 57038 
Данильчук Гордій Борисович (Gordei D) 57527, 57528 
Данчук Олена Віталіївна 56347, 56348, 56349, 56350, 56351 
Данькевич Оксана Степанівна 57824 
Даценко Вікторія Володимирівна 56386 
Дацюк Оксана Антонівна 57635 
Дейнега Андрій Віталійович 56313 
Делоне Соня Дмитрівна 57554 
Демешонок Денис Валерійович 56901 
Демченко Надія Миколаївна 56420 
Демчук Марина Василівна 56862 
Дем'яненко Дарина Сергіївна 56572 
Дем'яненко Ольга Василівна 56571, 56572 
Дем'янчук Володимир Володимирович 56701 
Деркач Микола Іванович 57208 
Деркач Наталія Миколаївна 57442, 57443, 57444, 57445, 57446, 57447, 57448, 

57449, 57450, 57451, 57452, 57453, 57454, 57455, 
57456, 57457, 57458, 57459 

Десятник Віктор Володимирович 56631, 56632, 56633, 56634, 57223, 57224, 57225, 
57228, 57428, 57431 

Дехтяр Надія Анатоліївна 56960, 56961, 56970 
Дешко Анатолій Іванович 57109 
Дємєнков Артем Володимирович 57103 
Джейранов Яніс Теймуразович 57240 
Дзвіняцька Оксана Федорівна 56337 
Дзецина Микола Васильович 57388, 57389 
Дзеціна Георгій Васильович 57388, 57389 
Дзецюк Костянтин Сергійович 57333 
Дзюбан Олег Віталієвич 57440 
Дикань Валентина Олександрівна 57099 
Диннік Вікторія Олександрівна 56357 
Дишлюк Ольга Миколаївна 56494 
Діденко Анна Юріївна (Анна Диди) 56897 
Дідківська Олена Дмитрівна 56864 
Дідух Світлана Іванівна 57617 
Дімітрова Алла Григорівна 57700, 57701 
Дімітрова Алла Григорівна (Ткаченко А.Г.) 57702, 57703, 57704 
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Дінь Михайло Лапович 57507 
Дітріх Маргарита Миколаївна 56599 
Длужевський Андрій Олександрович 56484 
Дмитренко Марина Іванівна 57800 
Дмитриченко Андрій Миколайович 56719 
Дмитриченко Валерія Валеріївна 57541 
Дмитриченко Микола Федорович 57695 
Дмитришак Микола Іванович 57637 
Дмитрієв Дмитро Олексійович 57913 
Дмитрієва Марина Сергіївна 57890 
Дніпровський Дмитро Олексійович 56279, 57714 
Добривечер Анастасія Денисівна 56645 
Добривечер Софія Денисівна 56645 
Добровольський Юзеф Броніславович 57396 
Доброгорський Віктор Антонович 57731, 57733 
Доброродній Андрій Володимирович 56475, 56480 
Довгопола Катерина Станіславівна 56766 
Довгошлюбний Дмитро Олександрович 56834, 56835 
Докука Олег Миколайович 57929 
Долматов Анатолій Іванович 57107, 57117 
Доля Олена Михайлівна 56744, 57267 
Донєв Олександр Анатолійович 56885, 56886, 56887, 56888, 56889, 56890, 56891, 

56892, 56894 
Донченко Маргарита Іванівна 57633 
Донченко Павло Ілліч 56798 
Дорогих Владилен Миколайович 57394 
Дорош Володимир Миколайович 57062, 57063, 57064, 57065, 57066, 57067, 57068, 

57069, 57070, 57071, 57072, 57073, 57074, 57075 
Дорошенко Любов Сергіївна 56792 
Дорощенков Геннадій Дмитрович 56966 
Драгунова Тетяна Анатоліївна 56864, 57087 
Драч Оксана Олександрівна 57912 
Дрейс Юрій Олександрович 56491, 57950 
Дробаха Анатолій Іванович 56896 
Дрогомирецька Мирослава Степанівна 57010 
Дрозд Олексій Юрійович 57394 
Дроздов Олексій Леонідович 56721, 57710 
Друзенко Артем Олександрович 57890 
Друзь Валерій Анатолійович 56328 
Дрьоміна Юлія Сергіївна 57083 
Дубовик Тетяна Олексіївна 56355 
Дуброва Наталія Йосипівна 56532 
Дубровін Валерій Іванович 56325 
Дубровський Данило Михайлович 56997 
Дубяга Світлана Миколаївна 57615 
Дуда Лариса Ігорівна 57279 
Дуденко Володимир Григорович 57299 
Дудник Олександр Олександрович 56503 
Дудник Світлана Валеріївна 57752, 57753 
Дудченко Катерина Володимирівна 56283 
Дулік Тетяна Олександрівна 56387, 56388 
Дураченко Володимир Михайлович 57731 
Дурмасенко Олег Леонідович 56908 
Дутчак Роман Ігорович 56323 
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Душкін Ігор Федорович 56442 
Душкін Яків Ігорович  56442 
Дяченко Іван Олексійович 57721 
Еванесян Саркіс Артурович 56789 
Ейдельштейн Леонід Якович 56750 
Елена Небесная (псевдонім) 56433 
Ельперін Ігор Володимирович 56261, 56262, 56263, 56264 
Ержанар Ашейхан 57574 
Ерцен-Глерон Віктор Едуардович 56640, 56931, 56932, 56933, 56934, 56935, 56936, 

56937, 56938, 56939, 56940 
Етемез Євген Анатолійович 57694 
Євенко Тетяна Іванівна 57294 
Євсєєв Владислав В'ячеславович 57666, 57667 
Євтушенко Олександр Миколайович 56695 
Єгипко Олег Георгійович 57211 
Єгоркіна Ольга Вікторівна  57108 
Єгоров Леонід Дмитрович 57556 
Єгорова Тетяна Михайлівна 57717 
Ємельянов Ігор Олександрович 56501 
Єремеєва Наталія Федорівна 56539 
Єрко Владислав Едуардович 56378, 56379 
Єрмакова Людмила Михайлівна 56613 
Єрмаченко Володимир Єгорович 56959, 56960, 56961, 56970 
Єрмоленко Тетяна Володимирівна 57688 
Єрохова Вероніка Валентинівна 56769 
Єфетов Костянтин Олександрович 56990 
Єфім'єв Олексій Володимирович 57251 
Єфімов Сергій Олексійович 56899 
Єфімова Наталія Миколаївна 56538 
Жадько Костянтин Степанович 56389 
Жарких Юрій Серафимович 57219 
Жарков Володимир Ярославович 57543 
Жебський Олег Васильович 57542 
Жеманюк Павло Дмитрович 56659, 56660, 57076, 57077, 57142 
Жеревчук Андрій Петрович 57950 
Жерновнікова Яна Вікторівна 56328 
Жиліна Олена Юріївна 57277 
Жихарєва Єлізавета Михайлівна (Lissa Wassabi) 56625 
Жлуктенко Святослав Володимирович 57109 
Жора Лучский (псевдонім) 57884 
Жукова Юлія Миколаївна 57912 
Жулай Тетяна Станіславівна 56337, 57113 
Жулкевич Ігор Валентинович 56372 
Забігайло Юрій Олександрович 56599 
Заболотна Оксана Адольфівна 57413 
Забродська Людмила Валеріївна 57463 
Забурмеха Євгена Михайлівна 57545, 57546 
Завадська Оксана Володимирівна 57863 
Завалій Маріанна Анатоліївна 56745, 56746, 56747 
Заворотній Роман Ігоревич 56958 
Загляда Іван Михайлович 57024 
Задорожна Ельнара Алікберовна 56328 
Заєц Сергій Семенович 57390, 57391 
Заіка Іван Арлампійович 57583 
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Зайцев Владислав Віталійович 57060 
Зайцева Тетяна Юріївна 57504 
Заліський Максим Юрійович 57945 
Запорожан Валерій Миколайович 56336 
Запорожан Степан Йосипович 57306, 57307, 57690 
Заремба Ольга Миколаївна 57024 
Зарічкова Марія Володимирівна 56365 
Заславська Світлана Ігнатівна 56655, 56656, 56657 
Засуха Ігор Петрович 57542 
Захаренко Анатолій Олександрович 56380 
Захарін Сергій Володимирович 57630 
Захаров Андрій Анатолійович 57887 
Захаров Андрій Михайлович 57886, 57887, 57888 
Захарчук Юрій Дмитрович 56261, 56262, 56263, 56264 
Заяць В'ячеслав Сергійович 56862 
Згіріна Альона Степанівна 57558 
Зейнієв Теймур Гідаятович 57107 
Зеліско Інна Михайлівна 57912 
Зенченко Анатолій Михайлович 56452 
Зименківський Андрій Борисович 56337 
Зімін Станіслав Михайлович 57113 
Зінченко Олена Василівна 57315, 57316, 57588 
Зінчук Андрій Миколайович 56605 
Зінчук Ольга Геннадіївна 56605 
Зірко Олена Володимирівна 56971 
Злобін Дмитро Андрійович 56494 
Злобіна Світлана Олександрівна 56799 
Знаковська Євгенія Анатоліївна 56819 
Знахур Сергій Вікторович 56961, 56970 
Зобнів Ігор Миронович 57282, 57284, 57285, 57286 
Зубарев Сергій Миколайович 56502 
Зубехіна Тетяна Василівна 57359 
Зубрій Олександр Миколайович 56499, 56684, 57088, 57551 
Зупанець Ігор Альбертович 56337, 56356, 57113 
Зупанець Катерина Олександрівна 57113 
Ібадов Яшар Садай-огли 57262, 57263, 57264 
Іван Простодушний (псевдонім) 57659 
Іваницька Наталія Юріївна 57051 
Іваницька Тетяна Анатоліївна 56276, 57684, 57935 
Іванищук Світлана Миколаївна 57495 
Іванов Віктор Миколайович 56703, 56704 
Іванов Володимир Львович 57396 
Іванов Максим Євгенович 56638 
Іванова Марина Вікторівна 56322 
Івановська Раїса Тимофіївна 56613 
Іванчиков Андрій Володимирович 56628 
Іванюк Олександр Анатолійович (Алессандро Реми) 56755 
Івахненко Андрій Олександрович 57202 
Івашина Галина Олександрівна 57495, 57496 
Іващенко Валентина Михайлівна 57587 
Іващенко Діана Сергіївна 56779 
Іващенко Євген Вадимович 56619, 56620 
Іващенко Оксана Алімівна 56539 
Івіна Катерина Анатоліївна 56604 
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Івко Тетяна Іванівна 56526 
Івлєва Ганна Миколаївна 56492, 56819 
Івончик Олег Сергійович 56855 
Івченко Андрій Миколайович 57542 
Іда Айріс (псевдонім) 56883 
Іконніков Сергій Миколайович 56869 
Ілларіонов Олександр Юрійович  56335 
Іллєнко Михайло Герасимович 57061 
Ільїн Геннадій Володимирович 57216, 57217, 57218, 57650, 57651, 57652, 57653, 

57654, 57655, 57656 
Ільїн Євген Михайлович 57900, 57901 
Ільїн Микита Геннадійович 57902, 57903 
Ільков Вадим Іванович 57682 
Ільчишин Микола Васильович 56928, 56929 
Ілюк Олена Петрівна 56535 
Іпатова Тетяна Леонідівна 57400 
Іщенко Олена Володимирівна 57468 
Іщенко Олена Станіславівна (ГЕЛЕНА МАЛЬВА) 56428, 56429, 56430 
Кабанов Олександр Миколайович 56436, 56437 
Кабачна Алла Василівна 56870 
Кабачний Олександр Геннадійович 56870 
Кабешева Аліса Олександрівна 57920 
Кавун Ольга Олександрівна 57770 
Кагітіна Ольга Миколаївна 56326 
Кадикова Ірина Миколаївна 57118 
Кадученко Ігор Олександрович 57155, 57156 
Калашник Владимир Олександрович 56361 
Калашнікова Тетяна Миколаївна  56864, 57083 
Каленська Світлана Михайлівна 56613 
Калиновський Андрій Якович 57763 
Калиновський Юрій Юрійович 56277 
Калинчук Людмила Дмитрівна 57691, 57692, 57693 
Калінін Олег Анатолійович 56825 
Калінкіна Олена Іванівна 57441 
Калугіна Світлана Михайлівна 56337 
Калусенко Володимир Васильович 57134 
Кальченко Тетяна Леонідівна 57482 
Калюжна Тетяна Валентинівна 57555, 57879 
Калюжний Валерій Вілінович 56471 
Камарчук Людмила Вікторівна 56555 
Камінський Ігор Олегович 56785, 56786, 56787, 56788 
Каплун Валентина Аполінаріївна 56417, 56418 
Капраль Мирон Миколайович 56314 
Каптур Вадим Анатолійович 57572 
Капустін Андрій Георгійович 57485 
Карабаш Катерина Юріївна (Мариа Зафра, Маріа 
Зафра) 

57172, 57173, 57174, 57175, 57176, 57177, 57178, 
57179, 57180, 57181, 57182, 57183 

Караєва Соломія Ігорівна 56804 
Карамзіна Людмила Антонівна 56691 
Карась Анатолій Андрійович 57310, 57311, 57312, 57313, 57314 
Карафетов Володимир Олександрович 57093 
Кардаш Маргарита Борисівна 56598 
Каретний Анатолій Дмитрович 57318 
Каретник Олена Василівна 57361 
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Кармазіна Катерина Віл'ямівна 56536 
Карпенко Ірина Сергіївна 56583 
Карпенко Олена Олексіївна (Solomia) 57139 
Карповцева Юлія Василівна 57478, 57790 
Касьяненко Євген Ігорович  56431 
Касьянов Олександр Ігорович 57871, 57872, 57873, 57874, 57875, 57876 
Кас'ян Дмитро Тимофійович 56842 
Кас'ян Павло Володимирович 57359 
Касянюк Іванна Володимирівна 57890 
Катаманова Джеміля Лемарівна 57262, 57263, 57264 
Кауркіна Олена Петрівна (Огневик) 56857 
Качанов Вадим Леонідович 57207 
Качечка Сергій Іванович 56854 
Качур Альона Сергіївна 56942 
Качур Олександр Юрійович 57755 
Качуровський Сергій Вікторович 56966 
Кашпур Артем Михайлович 56671 
Кашуба Дмитро Миколайович 57387 
Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна 56602 
Кварацхелія Тамара Мерабівна 56555 
Квасніков Андрій Анатолійович 57602 
Квасніцька Оксана Степанівна 57432, 57433, 57436 
Килесса Володимир Володимирович 57839 
Киричевська Лариса Пилипівна 56440, 56441, 57257, 57258, 57259, 57840, 57841 
Киселевський Олександр Георгійович 56279, 57608 
Кисельов Дмитро Сергійович 56323, 56324 
Кисилевська Альона Юріївна 56730 
Кисіль Анна Сергіївна (Anna Kee) 56346 
Кізіченкова Світлана Миколаївна 56648 
Кіндрат Олег Ігорович 57925 
Кіреєва Тетяна Володимирівна 57541 
Кірченко Роман Юрійович 56802 
Кіселичник Мирослав Дмитрович 56419 
Кісс Інга Валеріївна 57162 
Кіщенко Юлія Володимирівна 57674, 57675, 57676 
Клекта Михайло Михайлович 57890 
Клигуненко Олена Миколаївна 57283 
Кликавка Олександр Григорович 56874, 57661 
Клименко Віра Іванівна 56337 
Клименко Микита Сергійович 57688 
Клименко Сергій Анатолійович (Basis Team) 57681 
Клименко Юлія Михайлівна 56864, 57083 
Клименко Юрій Львович 56653 
Климкевич Світлана Титівна 56524, 56525 
Клімєнко Алєся Ніколаєвна (Клименко Алеся Нико-
лаевна) 

57503 

Клімчук Анастасія Василівна 57265 
Клочан Дмитро Сергійович 56392 
Коба Вячеслав Григорович 56549 
Кобзар Алла Яківна 56951, 56952, 56953, 56954 
Кобзарь Володимир Єлізарович 56629, 56630 
Кобилін Анатолій Михайлович 57943 
Кобилін Олег Анатолійович 57943 
Кобозєв Андрій Ярославович 57298 
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Коваленко Андрій Борисович 57246 
Коваленко Артем Олексійович 57952 
Коваленко Ганна Андріївна 56609 
Коваленко Тараса Володимирович 57027 
Ковалок Володимир Юрійович 56681 
Коваль Артем Юрійович 57210 
Коваль Юрій Анатолійович 56554 
Ковальов Андрій Олексійович 57339, 57340, 57341 
Ковальов Олександр Олександрович 57763 
Ковальська Вікторія Олегівна 56520 
Ковальська Ганна Сергіївна 56864 
Ковальчук Ксенія Костянтинівна 57007 
Ковальчук Олександр Сергійович 57811 
Ковальчук Руслана Анатоліївна 57400 
Ковальчук Світлана Володимирівна 57545, 57546, 57547 
Ковбасюк Ігор Сергійович 57925 
Ковбатюк Марина Володимирівна 56578 
Ковель Аліна Олегівна 57399 
Ковревський Артур Петрович 56422 
Ковтун В'ячеслав Васильович 57333 
Ковтун Олександр Володимирович 56506 
Когатько Юрій Леонідович 56862 
Когут Микола Степанович 56654 
Когут Юрій Іванович 57460 
Козак Людмила Василівна 56680, 57912 
Козаченко Дмитро Миколайович 56893 
Козенков Дмитро Євгенович 57827 
Козир Ігор Григорович 57769 
Козіна Галина Леонідовна 56327 
Козлова Олена Іванівна 56805, 56806 
Козловська Лариса Олексіївна 57523 
Колбанцева Моніре Нігматзянівна 57758 
Коленко Юлія Геннадіївна 57700, 57701 
Колентєєв Віктор Михайлович 57393, 57394, 57482 
Колесникова Ніна Федорівна 56805, 56806 
Колесниченко Анатолій Іванович 57384, 57385, 57386 
Колесніков Валерій Іванович 56688, 57049 
Колесніков Михайло Михайлович 56472, 56473 
Колесніченко Володимир Васильович 57608 
Колечко Валентина Володимирівна 57697, 57698 
Колісник В'ячеслав Павлович 57423, 57427, 57429, 57430 
Кологривов Ярослав Ігорович 57750 
Колодій Валентина Анатоліївна 57410 
Колодій Павло Павлович 57842 
Коломієць Володимир Ілліч 57607 
Коломієць Євген Андрійович 56843 
Коломієць Іван Олексійович (Іван Даль) 56551 
Коломієць Леонід Володимирович 57001, 57002, 57003, 57004, 57005, 57006, 57170 
Колосовська Уляна Юріївна 56979 
Колосюк Анастасія Валеріївна 57549 
Комаренко Віктор Михайлович 56538 
Комеко Єгор Микитович 57733 
Комісаров Олег Вадимович 56740, 56741, 56742 
Комлєва Жанна Феліксівна 56377 
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Коморовський Роман Ростиславович 57432, 57433, 57435 
Компанєєте Михайло Олександрович 56843 
Комський Марк Петрович 56721 
Кондратенко Сергій Вікторович 57221 
Кондратьєва Оксана Володимирівна 56837, 56838, 57238, 57239 
Кондратюк Наталія Юріївна 57726 
Кондращенко Володимир Якович 57880 
Конєв Віталій Іванович 56948 
Конєва Ольга Михайлівна 56790 
Конєва Тетяна Михайлівна 56776, 56778 
Конін Валерій Вікторович 56810, 56820 
Коніщук Василь Васильович 57717 
Коновальчук Георгій Олександрович 57321 
Кононенко Наталія Іванівна 56610 
Конотоп Владлен Вікторович 56611 
Конощук Світлана Іванівна (Лана Ра) 57813, 57814 
Копійко Світлана Олександрівна (Лана Копєй) 57132 
Коренєв Микола Михайлович 56555 
Корж Микола Юрійович 57699 
Корженевський Віктор Казимирович 57334 
Корнага Світлана Іванівна 56481, 56482, 56483 
Корнбергер Володимир Глібович 56283 
Корнієвська Валентина Григорівна 57230 
Корнієвський Юрій Іванович 57230 
Корнієнко Вікторія Михайлівна 56472, 56473 
Корнієнко Олександр Анатолійович 57493 
Коробенко Ігор Володимирович 57634 
Король Олег Іванович 57110, 57123, 57124 
Королько Наталія Іванівна 56646, 56647, 56649 
Коропенко Дмитро Анатолійович 57571 
Корсаков Володимир Олексійович 56714 
Корченко Анна Олександрівна 56491, 57950 
Корченко Олександр Григорович 56491, 57950 
Корягіна Єкатерина Євгенівна 57372 
Костів Мілана Миколаївна 56489 
Костів Ольга Ігорівна 57159 
Костів Святослав Ярославович 56475, 56480 
Костюк Олександр Володимирович 56287, 56288, 56289 
Костюнін Микола Леонтійович 56538 
Костюченко Юрій Миколайович 56391 
Котенко Юрій Миколайович 56434 
Котик Тарас Любомирович 57116, 57679 
Котова Валентина Леонідівна 56737, 56738, 56739, 56740, 56741, 56742 
Котречко Олексій Олексійович 57862 
Коцар Олег Вікторович 57422 
Коцкало Іван В’ячеславович (Иван Славин) 56880 
Коцюба Ерік Олегович 57877 
Кочерга-Яцухненко Віолетта Андріївна (Віолетта-
фіалка) 

57331, 57332 

Кочет Крістіна Олександрівна 56721 
Кошельник Яна Олександрівна 56291, 56292, 56293 
Кошкін Михайло Іванович 57731, 57732, 57733 
Кошман Тетяна Володимирівна 56353 
Кошовий Микола Дмитрович 56962 
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Кравець Ніна Павлівна 56764 
Кравець Ростислав Юрійович 56341 
Кравченко Андрій Михайлович 57893, 57894 
Кравченко Наталія Костянтинівна 57541 
Кравченко Наталія Сергіївна 56481, 56482, 56483 
Кравчук Ірина Анатоліївна 57089 
Кракович Костянтин Павлович 56671 
Крамаренко Валерій Васильович 57575 
Красільнікова Марина Василівна 56800 
Красніков Сергій Анатолійович 57778 
Креденцар Світлана Максимівна 56492 
Кремено Сергій Валерійович 56671 
Кривенко Євгеній Миколайович 57755 
Кривенко Ольга Федорівна 57399 
Кривоносов Геннадій Анатолійович 56398 
Кривошапко Олександр Олександрович 56905 
Кривошей Любов Петрівна 56623 
Кривошей Олена Олександрівна 56623 
Кривошея Ігор Іванович 57401 
Кривошея Ірина Іванівна 57411 
Крикун Ольга Ігорівна 56862, 57086 
Крилова Тетяна Олександрівна 56746 
Кришемінська Лідія Дмитрівна 56653 
Крімер Борис Олександрович 56864, 57085 
Кріштафович Станіслав Альбертович 57253 
Круглий Дмитро Олександрович 57220 
Круковська Галина Антонівна 56914 
Кряжич Ольга Олександрівна 56906 
Ксения Заставская (псевдонім) 57382, 57383 
Ксенія Заставська (псевдонім) 57381 
Кубай Юлія Валеріївна 56812 
Кудрик Неоліна Анатоліївна 56604 
Кузнець Тетяна Володимирівна 57408 
Кузнєцов Юрій Миколайович 57913 
Кузнєцова Олена Тимофіївна 56858 
Кузьменко Дмитро Сергійович 57241 
Кузьменко Наталія Сергіївна 57944 
Кузьменко Оксана Василівна 57475, 57479, 57481 
Кузьменко Оксана Володимирівна 57393, 57394 
Кузьменко Ольга Миколаївна 57912 
Кузьмінський Андрій Вікторович 57848 
Кузьмінський Валентин Олександрович 57849, 57850, 57851, 57852, 57853 
Кузьмінський Віктор Валентинович 57849, 57850, 57851, 57852, 57853 
Кукицяк Олександра Іванівна 57034 
Кукушкіна Вікторія Миколаївна 56729 
Кулак Олександр Петрович 57109 
Кулеша Алла Геннадіївна 57860 
Кулик Владислава Олегівна 56985, 56986 
Кулик Володимир Васильович 57929 
Кулик Наталія Володимирівна 56864 
Куліков Василь Михайлович 57553 
Кулініч Вячеслав Михайлович 56689 
Кулішов Микола Ігорович 56703 
Культенко Олександр Володимирович 57276 
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Кульчевич Артур Валерійович 57634 
Кумейко Надія Матвіївна 56655, 56656, 56657 
Кунгурцева Людмила Володимирівна  57363 
Кундля Надія Іванівна 57036 
Купновицька Ірина Григорівна 56337 
Купрієнко Ростислав Миколайович 57563 
Купрій Тетяна Георгіївна 57912 
Курасов Владисла Вікторич 56748 
Курзіна Наталія Петрівна 56596 
Курило Володимир Васильович 57038 
Курило Ірина Олексіївна 56864, 57085 
Куріненко Володимир Леонідович 57212 
Курінний Вячеслав Васильович 57299 
Курінний Євгеній Пантелеймонович 57078 
Куроєдова Катерина Леонідівна 57801, 57802 
Курчак Степан Васильович 57916, 57917, 57918 
Кутумов Ігор Вілійович 56542 
Кухалашвілі Вадим Миколайович 57954, 57955 
Кухаренко Олег Геннадійович 57220 
Кухленко Ольга Ярославівна 57708 
Кухленко Ростислав Володимирович 57708 
Кухта Наталія Миколаївна 56985, 56986 
Куценко Сергій Володимирович 57416, 57417 
Куцик Микола Стефанович 57497 
Кучер Анатолій Васильович 57707 
Кучер Леся Юріївна 57707 
Кучеров Дмитро Павлович 56812 
Кушнір Анатолій Іванович 57864, 57865 
Кушнір Валентина Олексіївна 56885, 56886, 56887, 56888, 56889, 56890, 56891, 

56892, 56894 
Кушнір Ірина Богданівна 56776, 56790 
Кушнір Роман Яремійович 57303, 57304, 57305 
Кушнір Юрій Володимирович 56837, 56838, 57238, 57239 
Кюрчев Володимир Миколайович 56384 
Лабжинський Володимир Анатолійович 57636 
Лавріненко Руслан Миколайович 57251 
Лавровська Ольга Михайлівна 56575, 56576 
Лавровська Яна Артурівна 56575, 56576 
Лада Деніз (псевдонім) 56881 
Ладжун Юрій Дмитрович 56500 
Ладжун Юрій Іванович 56508 
Лазаренко Ігор Петрович 56384 
Лазуренко Андрій Олександрович 56867 
Лаптєв Анатолій Вікторович (Йугин Виктор Викто-
рович) 

57037 

Лебедевич Світлана Іванівна 57494 
Лебедєв Леонід Вадимович 57756 
Лебідь Людмила Володимирівна 56871 
Левандовський Андрій Петрович 57102 
Левченко Артем  Іванович  56266 
Левченко Владислав Ігорович 56912 
Левченко Олег Євгенович 57553 
Левченко Юрій Олександрович 57482 
Левчук Наталія Михайлівна  56864, 57084 
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Легкодух Іван Степанович 56538 
Лейких Владислав Ігорович 56813, 56814 
Лелюк Дмитро Ігоревич (kolibri) 57870 
Леонідов-Канєвський Віталій Євгенович 57611 
Леонова Вероніка Михайлівна 57399 
Лепявко Андрій Андрійович 57432, 57433, 57434, 57435, 57437 
Лесто Андрій Михайлович 56946 
Лесько Олександр Йосипович 56425 
Лець Олександр Анатолійович 57516 
Линник Олеся Сергіївна 57100 
Линьов Костянтин Олександрович 57912 
Липа Володимир Олександрович 56651 
Лиса Ольга Василівна 56861 
Лисенко Анатолій Іванович 57187 
Лисенко Олексій Юрійович 56501, 56509 
Лисоченко Сергій Васильович 57219, 57220, 57221 
Литвин Марина Валентинівна 57208, 57533 
Литвиненко Олександр Євгенійович 56486, 56487, 56807, 56813, 56814 
Литвинова Віра Володимирівна 56761 
Литвинова Наталія Володимирівна 56761 
Литвинова Оксана Аркадіївна 56805, 56806 
Литвиновський Дмитро Сергійович 56486 
Лихацька Галина Василівна 57434, 57435, 57437 
Лихограй Ірина Іванівна 57882 
Лівшиц Юрій Зиновийович 57837 
Лівшиць Михайло Олександрович (Mis co.) 57550 
Лілевман Ельвіра Хуснізаманівна 56538 
Лілевман Ігор Йосипович 56537 
Лілевман Олександр Йосипович 56537 
Ліновицька Олеся Вікторівна 57830 
Лінчук Олександр Миколайович 57136 
Ліпанова Світлана Миколаївна 57000 
Ліптуга Іван Леонідович 57511, 57512 
Лісничий Олексій Юрійович 56894 
Лісовий Микола Вікторович 57000 
Ліщенко Олександр Володимирович 56523 
Ліщишина Олена Михайлівна 57113 
Лобачова Галина Геннадіївна 56619, 56620 
Лобода Максим Олександрович 57028 
Логін Тарас Ігорович 57517, 57518, 57519, 57520, 57521, 57728, 57729, 

57730, 57735, 57736, 57737, 57738, 57739, 57740, 
57749, 57786, 57796, 57797, 57798, 57799, 57924, 
57926, 57927, 57928 

Лоза Ігор Васильович 57396 
Лоза Тетяна Віталіївна 57712 
Лозицький Олександр В’ячеславович 57542 
Лозицький Олександр Семенович 57490 
Лозова Наталя Василівна 57399 
Лозовий Вячеслав Миколайович 57932 
Лозовий Олександр Васильович (Александр Гатти) 57812 
Лозовська Олена Миколаївна 57046, 57047 
Лозун Алла Василівна 57269, 57270 
Лой Оксана Анатоліївна 56837, 56838, 57238, 57239 
Ломакін Микита Сергійович 56668, 56669, 56670, 56918, 57562 
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Лопата Віктор Олександрович 57463 
Лук’яненко Лук’ян Миколайович 57888 
Луканюк Григорій Миколайович 56724 
Лукашенко Вікторія Вікторівна 56490, 56821 
Лук'яненко Сергій Миколайович 56837, 56838, 56839, 57238, 57239 
Лук'янець Віктор Михайлович 57249 
Лук'янець Дмитро Володимирович 57240 
Лук'янова Людмила Григорівна 57461 
Лунькова Ганна Володимирівна 56606 
Луппо Олександр Євгенійович 56809, 56811, 56815 
Луценко Олександр Кіндратович 57396 
Луценко Олександр Петрович 57487 
Луценко Ольга Вікторівна 56653 
Луцько Катерина Василівна 56758, 56759, 56760 
Луцюк Павло Сергійович 56607 
Любарова Ганна Петрівна 56617 
Людвинський Андрій Володимирович 57024 
Лясковський Віктор Петрович 57695 
Ляшук Констянтин Володимирович 56879 
Лященко Євген Вячеславович 57336, 57337 
Магльона Віра Василівна 57010 
Мажаєв Олександр Ернестович 56824 
Мазалова Людмила Миколаївна 57807 
Мазанько Сергій Анатолійович 57253 
Мазур Валентина Михайлівна 57605 
Мазур Ірина Володимирівна 56498 
Мазур Любов Миколаївна 57400 
Майданік Ірина Петрівна 56864, 57087 
Майданник Віталій Григорович 56985, 56986 
Майданюк Володимир Павлович 57548 
Майоров Володимир Володимирович 57636 
Майхрук Зоряна Василівна 57045, 57280 
Макаліш Тетяна Павлівна 57557 
Макаренко Михайло Васильович 56603, 56685 
Макаров Денис Петрович 57024 
Макарова Вікторія Іванівна 56462 
Макарова Олена Володимирівна 56864, 57083 
Макарова Стелла Олегівна (STELLA) 57184 
Максименко Сергій Дмитрович 57577, 57578, 57579, 57580, 57581, 57582 
Максимова Наталя Сергіївна 57854 
Максим'юк Анатолій Миколайович 57101 
Максюта Оксана Василівна 56509 
Максютін Володимир Володимирович 57266 
Малахов Герман Борисович 57777 
Малахов Дмитро Юрійович 57751 
Малашкін Вячеслав Віталійович 56893 
Малєєва Неллі Тимофіївна 57489 
Малигіна Валентина Дмитрівна 57604 
Малиновська Вікторія Борисівна 56432 
Малицька Ганна Петрівна 57825 
Малицький Олексій Володимирович 57804, 57805 
Малишко Микола Іванович 56688, 57049 
Малоногій Андрій Костянтинович 57138, 57559 
Мальчикова Дар'я Сергіївна 57673 
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Маляренко Оксана Василівна 56839 
Малярчук Володимир Миколайович 56538 
Мамедов Анар Рустамович 56907 
Мамедова Зуфлія Камандар кзи 56636, 56637 
Манохін Олексій Георгійович 56509 
Манохіна Людмила Вікторівна 56509 
Мантур-Чубата Олена Сергіївна 57121 
Манько Іван Володимирович 56573, 56720 
Манько Роман Борисович (Depo) 57870 
Марамзін Михайло Валерійович 56550 
Марина Морріс (Maryna Morris) 57248 
Мариненко Світлана Володимирівна (Lucia Del Mar) 57524 
Маринський Георгій Сергійович 57525 
Марінченко Марина Миколаївна 57400 
Маркова Лариса Геннадіївна 56388 
Мартенс Денис Владиславович 56995 
Мартиненко Марина Вікторівна 56974 
Мартинов Сергій Валерійович 57024 
Мартинова Єлена Анатоліївна (Мартіна) 56683 
Мартинюк Лариса Петрівна 57434 
Мартищук Теодор Любомирович 56844, 56845, 56846, 56847, 56848, 56849, 56850, 

56851, 56852, 57204, 57205, 57374, 57375, 57376, 
57377, 57845, 57846 

Марусіч Андрій Васильович 56639, 56643, 56644, 56645, 56658, 56769 
Марущак Олена Сергіївна 57400 
Марценюк Василь Петрович 56681, 57045, 57280, 57517, 57518, 57519, 57520, 

57521, 57728, 57729, 57730, 57735, 57736, 57737, 
57738, 57739, 57740, 57749, 57786, 57796, 57797, 
57798, 57799, 57924, 57925, 57926, 57927, 57928 

Маслюков  Олександр Анатольевич 56340 
Масюченко Дмитро Акімович 56382 
Матвієнко Сергій Анатолійович 57275 
Матковська Тетяна Миколаївна 56438 
Матушевський Володимир Богданович 57762 
Махмудов Руслан Ханларович  56636, 56637 
Махмудов Ханлар Зейналович 56636, 56637 
Махніцький Андрій Вікторович 57300, 57301, 57302, 57303, 57304, 57305 
Махова Галина Вікторівна 57631 
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна 56776, 56790 
Мацюк Антон Сергійович 56885, 56888, 56889, 56890, 56891 
Мачуліна Світлана Олександрівна 56345 
Машихін Юрій Павлович 57289 
Мащенко Олександр Миколайович 56300 
Мащенко Сергій Володимирович 56753 
Медведєв Віталій Володимирович 57125 
Медведєв Михайло Сергійович 57506 
Медведєв Сергій Геннадійович  56618 
Медведєва Валентина Миколаївна 57634 
Медведь Марія Олександрівна (J’MMA) 56841 
Медвідь Анна Ігорівна 57400 
Межибецька Інна Володимирівна 56353 
Мележик Віктор Андрійович 56538 
Мелхісєдєк Доорєллміда Іванівна 57474 
Мельник Віктор Олексійович 57553 
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Мельник Наталія Борисівна 57717 
Мельник Наталія Олександрівна 56549 
Мельник Олександр Васильович 57041 
Мельник Олександр Олександрович 57510 
Мельников Володимир Миколайович 57060 
Мельникова Вікторія Сергіївна 56672 
Мельницький Артем Олександрович 57563 
Мельниченко Олександр Валентинович 56529, 56530 
Мельничук Андрій Сергійович 57327, 57328, 57329, 57330 
Мельничук Юлія Юріївна 57646, 57647, 57649 
Менсфілд Ельвіра Леонасівна 56914 
Менцак Андрій Васильович 57668, 57669 
Меншутін Віталій Миколайович 56544, 56545, 56546 
Месюра Володимир Іванович 56963, 56964 
Миколайчук Андрій Іванович 56756, 57855 
Минка Володимир Володимирович (Миргородцев) 57016 
Мироненко Оксана Василівна 57647, 57649 
Миронов Олександр Вікторович 57915 
Миронюк Володимир Дмитрович 57586 
Миронюк Олена Олександрівна 56816 
Миронюк Тетяна Василівна 57482 
Мирутенко Володимир Миколайович 57109 
Митрофанов Максим Анатолійович 56703, 56704 
Митрофанов Олександр Петрович 56537, 56538 
Михайленко Олена Феліксівна 57630 
Михайлишин Михайло Стахович 57110 
Михайлишина Ніна Пилипівна 57104 
Михайлова Емілія Аурелівна 56438 
Михайлова Олена Сергіївна 56636, 56637 
Михальчук Дмитро Олександрович 57251 
Михальчук Тетяна Дмитрівна 57680 
МІГ (псевдонім) 57709 
Мігальов Андрій Олександрович 56537, 56538 
Мігенько Людмила Михайлівна 57433, 57436 
Мілевська Тетяна Сергіївна 56975 
Мілевський Станіслав Валерійович 56975 
Мілейко Леся Борисівна 56713 
Мілютіна Світлана Святославівна 57666, 57667 
Мінухін Сергій Володимирович 56961 
Міняйло Аліна Віталіївна 57616 
Мірко Сергій Олексійович 56434 
Місюрьова Світлана Вікторівна 56337, 56356, 57113 
Мітельов Дмитро Анатолійович 56438 
Мітюряєва Інга Олександрівна 56985, 56986 
Міхєєв Іван Андрійович 56825 
Мкртчан Карлен Карленович 56695, 57837 
Мозговий Володимир Федорович 56659, 56660, 57076, 57077, 57142 
Моїсєєв Олександр Іванович 56659, 56660, 57076, 57077, 57142 
Мокєєв Іван Олександрович 56604 
Мокієнко Андрій Вікторович 56730 
Мокрий Олександр Вікторович 56600 
Молодиченко Валентин Вікторович 57938, 57942 
Молоканова Лілія Василівна 57602 
Молокович Сергій Олександрович 56941 
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Молочек Наталія Володимирівна 56986 
Молчанов В'ячеслав Євгенійович 57465 
Молявко Олександр Миколайович 56423, 57127, 57128 
Молявко Олександр Миколайович (WCCASL) 56919 
Мончаківський Сергій Валентинович 56622 
Моргун Ярослав Володимирович 57563 
Мороз Володимир Анатолійович 56356, 57113 
Морозов  Володимир Васильович 56283 
Морозов Володимир Васильович 57748 
Морозов Олексій Володимирович 56283 
Морозов Сергій Анатолійович 56999 
Морфлюк Валерій Федорович 56583 
Мосендз Тетяна Миколаївна 57410 
Москаленко Ганна Олексіївна 57087 
Москальов Ярослав Андрійович (Lucky) 56612 
Москов Микола Васильович 57390, 57391 
Москова Тетяна Миколаївна 57390, 57391 
Мостенська Тетяна Леонідівна 56595 
Мотуз Ірина Іванівна 57214 
Мохненко Геннадій Вікторович 56949 
Мохорук Віта Іванівна 56972 
Мукан Андрій Юрійович 57895 
Мул Сергій Анатолійович 57317 
Мулик Оксана Миколаївна 56905 
Мурза Ярослав Іванович 56556, 56557, 56558, 56559, 56560, 56561, 56562, 

56563, 56564, 56565, 56566, 56567, 56568, 56569 
Мучак Альона Миколаївна (Альона Карат) 57130 
Мучак Юрій Вікторович 57131 
Мягков Геннадій Олегович 57614 
Мялківський Костянтин Олегович 57830, 57831, 57835 
Мямлін Сергій Віталійович 56361 
М'ясний Іван Семенович 57463 
М'ячин Валентин Георгійович 57605 
Набоченко Ольга Олександрівна 56766 
Навроцька Ольга Володимирівна 56693, 57560, 57561 
Навроцький Володимир Михайлович 56941 
Навроцький Денис Олександрович 56488, 56822 
Нагорічна Ольга Степанівна 57915 
Нагорна Яніна Валеріївна 56339 
Нагрибельна Інна Анатоліївна 57646, 57647, 57649 
Надеїн Ольга Валентинівна 57400 
Надикто Володимир Трохимович 56384 
Надобко Олег Васильович 56419 
Назарець Михайло Миколайович 56987 
Назарова Ольга Валеріївна 57732 
Назарук Віктор Львович 57746 
Найда Віталій Володимирович 56600 
Наконечний Юрій Сергійович 56485 
Нальотов Сергій Васильович 56337 
Насалевич Тамара Василівна 56332 
Наста Манана (псевдонім) 57154 
Наташа Кедес (псевдонім) 56266 
Наумова Людмила Валеріївна 57160, 57437 
Наумова Людмила Єгорівна 57463 
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Нашутинська Євгенія Олегівна 56541 
Невлюдов Ігор Шакірович 57666, 57667 
Недоступ Леонід Аврамович 56419 
Нежинський Дмитро Ігорович 57843 
Неминуща Алла Федорівна 56662 
Немчин Олександр Федорович (Олександр Небес-
ний) 

57338 

Ненько Юлія Петрівна 56539 
Непиталюк Аркадій Анатолійович 57720 
Нерубенко Володимир Олегович 56878 
Несен Галина Михайлівна 56757 
Несмачна Лідія Володимирівна 57628 
Нестеренко Ігор  Володимирович  56421 
Нефьодов Леонід Іванович 56873 
Нечепорук Олена Петрівна 56485 
Нечипоренко Наталія Іванівна 56856 
Нечипоренко Світлана Володимирівна 56864 
Нечипорук Олена Петрівна 56486, 56487, 56807, 56813, 56814 
Нечипорук Тетяна Володимирівна 57216, 57217, 57218 
Нечитайло Василь Анатолійович 57153 
Нєкрасов Валерій Олександрович 57531, 57532 
Нєскородов Геннадій Федорович 56611 
Нєсмєлов Євгеній Валерійович 56505 
Ничак Михайло Васильович 56816 
Ничипоренко Дмитро Анатолійович 57249 
Ничипоренко Світлана Володимирівна 57083 
Ничкало Нелля Григорівна 56655, 56656, 56657 
Нізієнко Борис Іванович 57222 
Нікіпелова Олена Михайлівна 56730 
Нікітенко Валентина Миколаївна (ВЕРЕНЕЯ) 56403 
Ніколаєнко Ілля Сергійович 56531 
Ніколенко Ольга Миколаївна 56776, 56777, 56778, 56790 
Ніколенко Світлана Іванівна 56730 
Новицька Юлія Євгеніївна 56362, 56363, 56364 
Новіков Олексій Миколайович 57750 
Новіков Юрій Леонідович 57109 
Новікова Світлана Ігорівна 57483 
Новодережкіна Катерина Володимирівна 57155, 57156 
Новоселецький Богдан Віталійович 57032 
Новосільська Тетяна Володимирівна 56862, 57086 
Нос Ірина Євгеніївна 56977 
Ночовкін Сергій Анатолійович 56942 
Овчинников Максим Володимирович 56334 
Огай Марина Юріївна  56861 
Огнев'юк Віктор Олександрович 57912 
Огнєв Віктор Андрійович 56605 
Огренич Євген Вікторович 56326 
Одарущенко Олег Миколайович 57120 
Одарущенко Олена Борисівна 57120 
Одинченко Лариса Костянтинівна 56650, 56651 
Оксененко Володимир Віталійович 57908 
Оксьон Валентина Іванівна (Оксен Валентина 
Іванівна; Оксен Валентина Ивановна) 

57013 

Олейник Євген Федорович 57396 
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Олейнікова Тетяна Борисівна 57156 
Олексенко Роман Іванович 57938, 57942 
Олексієнко Сергій Борисович 57696 
Олесенко Віктор Сергійович 57270 
Олійник Олександр Валентинович 56476 
Олімпієв Костянтин Володимирович 56678, 56679 
Ольховська Ірина Валентинівна 57161 
Омельченко Андрій Ігорович 57222 
Омельчук Любов Олександрівна 57058 
Омельчук Сергій Аркадійович 56259 
Онікієнко Володимир Васильович 56864 
Онопченко Антон Віталійович 57107, 57712 
Опришко Микола Олександрович 57529 
Орел Олексій Михайлович 56745 
Орленко Андрій Миколайович  56284 
Орлов Володимир Якович 57462 
Орлова Вікторія Миколаївна 57476, 57480 
Орлова Ольга Василівна 56776, 56778, 56790 
Осіпенко Любов Кирилівна 57576 
Остапенко Вікторія Леонідівна (Віка) 56909 
Островська Ольга Анатоліївна 56265 
Остролуцька Анастасія Юріївна 56943, 56944, 56945 
Остролуцька Антоніна Михайлівна (Зима, Свічка, 
пані Антоніна, бабуся Маруся, Оса, Тоня Сокур) 

57190 

Остролуцька Антоніна Михайлівна (Зима, Свічка, 
Тоня, пані Антоніна, бабуся Маруся, Оса) 

57188 

Остролуцька Антоніна Михайлівна (Зима, Свічка, 
Тоня, пані Антоніна, бабуся Маруся, Оса, Тоня Со-
кур) 

57189, 57191 

Остропіцький Дмитро Олександрович 57563 
Остроумов Іван Вікторович 56402, 56439, 56816 
Откидач Максим Володимирович 56864 
Отрішко Інна Анатоліївна 56337, 56356, 57113 
Охріменко Катерина Станіславівна 56260 
Охріменко Михайло Тарасович (Михайло Грім) 57360, 57474, 57569 
Павленко Віктор Степанович 57776 
Павленко Олексій Володимирович 57754 
Павлов Руслан Олегович 56376 
Павлова Валентина Андріївна 57479, 57480 
Павлова Юлія Сергіївна 57422 
Павлу Андреас (Pavlov Andreas) 57642 
Павлюк Денис Володимирович 57333 
Паєнок Анжеліка Володимирівна 57708 
Палій Аліна Ігорівна (Аліна Палі) 56344 
Палій Олена Михайлівна  56864, 57084 
Палкіна Аліна Олегівна 56533 
Пампуха Ольга Леонідівна 56290 
Панарін Борис Георгійович 57664 
Панасівська Оксана Олексіївна 56791 
Пантелеймонов Олександр Євгенович 56791 
Панфьоров Олександр Володимирович 56808 
Панченко Діана Олександрівна 56358 
Панченко Іван Володимирович 57090, 57091 
Панченко Світлана Валеріївна 57230 
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Панченко Тарас Володимирович 57090, 57091 
Парфьонова Ірина Іванівна 56870 
Пархоменко Анжеліка Володимирівна 56326 
Пархоменко Леся Олександрівна 56863, 57590 
Паршкова Катерина Володимирівна 56990 
Пасєчко Надія Василівна 57160 
Пастух Ігор Дмитрович 57393, 57394 
Патлань Анна Володимирівна 57399 
Пахольчук Андрій Васильович 56995 
Пашкевич Леонід Полікарпович 56710, 56711, 56712, 56715, 56716, 56717 
Пащенко Роман (псевдонім) 56278 
Педоренко Віктор Митрофанович 56478 
Пептюк Андрій Миколайович 57716 
Перевертайло Олена Віталіївна 56702 
Передерій Дмитро Дмитрович 56659, 56660, 57076, 57077, 57142 
Перекрест Андрій Леонідович 56600 
Перепьолка Віра Іванівна 57647, 57649 
Перерва Олена Олександрівна (Elena Parker) 56900 
Перетрутов Дмитро Олексійович 57184 
Пермінова Людмила Аркадіївна 57844 
Перцева Тетяна Олексіївна 57541 
Першко Наталія Юріївна 57553 
Петренко Микола Миколайович 57750 
Петрик Анастасія Ігорівна 56414 
Петрик Вікторія Ігорівна 56413, 56415 
Петрик Ігор Васильович 56412 
Петрова Ганна Геннадіївна 56511, 56512, 56513, 56514, 56515, 56516, 56517, 

56518, 56519 
Петрученко Євгенія Леонідівна 57706 
Петрушкевич Ірина Віталіївна 56839 
Печерський Олег Віталієвич 57938, 57939, 57942 
Пивоваров Андрій Борисович 57229 
Пикалюк Василь Степанович 57557 
Пилипчук Володимир Григорович 57246 
Пилипчук Людмила Львівна 57489, 57495, 57496 
Писаренко Павло Володимирович 57748 
Письменний Євген Олександрович 57296 
Питайло Вячеслав Леонідович 57031 
Півень Олександр Іванович 56978, 57053, 57054 
Підтереба Олексій Іванович 56554 
Пілявський Роман Сергійович 56793 
Пінтусевич-Бабічев Ігор Борисович (Ицхак Пинтосе-
вич) 

56692 

Піскова Жанна Валентинівна 56387 
Пісковський Юрій Іванович 56866 
Піскун Ігор Володимирович 56618 
Пісоцький Володимир Анатолійович 56474, 56621 
Платіна Август Борисович 57891 
Плєшко Володимир Архипович 56579 
Плисакин Олександр Олександрович (kavabanga) 57870 
Пліско Ірина Владленівна 57125 
Плугатир Максим Віталійович 57393, 57394 
Плугін Андрій Аркадійович 56825 
Плугін Антон Андрійович 56825 
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Пляшко Наталія Василівна 57635 
Побірченко Неоніла Антонівна 57912 
Повстяной Олександр Юрійович 57032, 57033, 57034, 57035, 57036 
Погода Тетяна Анатоліївна 57087 
Погорелов Сергій Степанович 57552 
Подвойський Євген Володимирович (Illijah Aiva 
Eugenes) 

56898 

Поджарський Михайло Абрамович 56586, 56587 
Подольський Михайло Ігорович 57913 
Подосінніков Олександр Ростиславович 56686 
Подпрятов Григорій Іванович 57863 
Позняк Олексій Володимирович 56864, 57087 
Покалюк Віктор Миколайович 56333 
Покотілов Микола Костянтинович 57695 
Політова Ірина Вікторівна 57572 
Поліщук Максим Васильович 57364 
Полонський Владислав Олександрович 56839 
Полукарова Світлана Геннадіївна 56435, 57483 
Польовий Олег Григорович 57170 
Полякова Світлана Володимирівна 56862, 57086 
Поляник Наталія Ярославівна 57010 
Пономаренко Андрій Іванович 56336 
Пономаренко Володимир Степанович 56976 
Пономаренко Яна Володимирівна 57847 
Поночевна Оксана Анатоліївна 56427 
Попенко Ярослав Володимирович 57936, 57937, 57940, 57941 
Попов Аркадій Анатолійович (Рассвет) 57200 
Попов Сергій Борисович 56337, 56356, 57113 
Попова Марина Володимирівна 56448 
Попова Наталія Григорівна 57079 
Попова Наталія Олександрівна 57298 
Попович Ганна Юріївна 57890 
Попович Тетяна Анатоліївна 57488, 57495, 57496 
Портна Людмила Петрівна 57264 
Посилкіна Ольга Вікторівна 56362, 56363, 56364 
Потапова Надія Анатоліївна 56966 
Потимко Оксана Збігневна 57468, 57469 
Потрух Віталій Олександрович 57934 
Почта Віктор Миколайович 57575 
Придатко Іван Сергійович 56575, 56576 
Приліпко Юлія Олександрівна 57791 
Прилуцька Олена Олександрівна 57400 
Присталов Ігор Костянтинович 57544 
Притуло Ольга Олександрівна 57839 
Приходько Дмитро Станіславович 56917 
Приходько Лариса Борисівна 56533 
Прищак Микола Дем'янович 56425 
Прищепа Катерина Ігорівна  (ILLARIA) 56424 
Прищепа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 57129 
Проніна Ірина Іванівна 57086 
Пропіснова Вікторія Володимирівна 56337, 56356, 57113 
Просвірін Дмитро Андрійович 57946, 57947 
Проскуріна Тетяна Юріївна 56438 
Прохно Ольга Іванівна 57308, 57309 
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Прохоренко Леся Іванівна 56732, 56734, 56735, 56736, 56763 
Прохоров Дмитро Валерійович 57839 
Прус Олексій Володимирович 56666 
Птушкін Павло Володимирович 56531 
Пугач Ярославна Ігорівна 56328 
Пуларія Андрій Луарсабович 56885, 56886, 56887, 56888, 56889, 56890, 56891, 

56892, 56894 
Пурик Юрій Петрович 57171 
Путятін Євген Петрович 57277 
Пухальська Ірина Олександрівна 57710 
Пухальський Володимир Степанович 57916, 57917, 57918 
Пушкіна Оксана Вікторівна 57114 
Пушкіна Олена Вікторівна 57909 
П'ятигорець Сергій Андрійович 57705 
Радецька Людмила Володимирівна 57157 
Радивоненко Ольга Сергіївна 56462 
Раєвнєва Олена Валентинівна 56967, 56968, 56969 
Рангаєв Олександр Васильович 57558 
Ревенок Божена Арленівна 57833 
Ревнівцева Ольга Василівна 56862, 57086 
Ревуцька Оксана Вікторівна 56589 
Редько Ростислав Григорович 57032, 57033, 57034, 57035, 57036 
Резидент Наталія Володимирівна 56731 
Рейдемейстер Олексій Геннадійович 56361 
Ремажевська Віра Миколаївна 56652 
Репік Богдан Олегович 56485 
Реут Анна Георгіївна 56862, 57086 
Решнова Світлана Федорівна 57489 
Рибачок Тетяна Володимирівна 57857, 57858 
Рибкіна Ярослава Леонідівна 57635 
Рижикова Юлія Вікторівна 56434 
Рижкова Галина Анатоліївна 57711, 57760 
Рижов Сергій Володимирович 56886 
Рингач Наталія Олександрівна 56864, 57084 
Рискін Олег Віталійович 56422 
Рищенко Оксана Олександрівна 56401 
Роганов Володимир Петрович 57771 
Роденко Дмитро Григорович 57268 
Родрігес Заліпиніс Рамон Антоніо 56359, 56360 
Родченко Олександр Васильович 57948 
Роздорожнюк Антон Анатолійович 57877 
Розметова Олена Григорівна 56595 
Роїк Роман Віталійович 56324 
Рольщиков Вадим Борисович 57919 
Роман Василишин (псевдонім) 57584 
Романенко Ніна Михайлівна 56443 
Романенко Сергій Сергійович 56600 
Романов Максим Валерійович 57288 
Романов Сергій Володимирович 56628 
Романова Тетяна Євгеніївна 56609 
Романча Олексій Олександрович 57095, 57922 
Романчук Наталія Миколаївна 56861 
Романюк Марія Ярославівна 56338 
Романюк Олександр Никифорович 56503, 57041 
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Романюк Тарас Володимирович 56475, 56480 
Роппе Ольга Василівна 56296 
Росенко Ганна Миколаївна 56942 
Росіцький Володимир Васильович 56323 
Россол Олександр Володимирович 57028, 57715 
Ротенфельд Юрій Олександрович 56400 
Рохварг Сергій Леонідович 56310, 56311, 56312 
Рубцов Анатолій Львович 57949 
Рудас Сергій Іванович 56492 
Руденко Георгій Володимирович 56638 
Руденко Ігор Іванович 56884 
Руденко Олександра Михайлівна 57400 
Рудик Ольга Вячеславівна 57281, 57282, 57284, 57285, 57286, 57287 
Рудик Петро Павлович 57399 
Рудик Юрій Степанович 57113 
Рудницький Омелян Павлович 56864, 57084 
Рудь Віктор Дмитрович 57034 
Рудько Ігор Михайлович 57762 
Румілов Денис Олександрович 57122 
Рунов Олексій Юрійович 56434 
Русаліна Людмила Володимирівна 57750 
Русанов Сергій Аркадійович 57913 
Русий (псевдонім) 56528 
Рябініна Ганна Олександрівна 57495, 57496 
Рябуха Тетяна Валеріївна 56332 
Рябцун Тетяна Олександрівна 57399 
Рязанцева Наталія Миколаївна 56401 
Сабініна Павліна Володимирівна 57080, 57081, 57082 
Сабурова Тамара Анатоліївна 56664 
Савенко В’ячеслав Якович 57906 
Савко Назар Остапович 57094 
Савостіна Юлія Юріївна 56903 
Савош Ірина Вікторівна  57035 
Савченко Ірина Петрівна 57160 
Савченко Оксана Ігорівна 56354 
Савченко Олена Вячеславівна 57822, 57823 
Савчук Алла Борисівна 56864 
Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна 56362, 56363, 56364 
Саган Олена Валеріївна 57677 
Садовий Валерій Іванович 56744 
Садовий Сергій Валерійович 56744 
Сак Тамара Василівна 56732, 56733, 56734, 56735, 56736 
Сакович Ольга Костянтинівна (псевдонім) 56714 
Сакунов Олексій Володимирович 57399 
Салаєв Павло Васильович 56552 
Сальник Максим Валерійович 57618, 57619, 57620 
Самойленко Дмитро В'ячеславович 56877 
Самойленко Юрій Олексійович 57380 
Самойлова Юлія Павлівна 56665 
Самойлович Євгеній Ілліч 56955, 57522 
Самолюк Василь Леонідович 57585 
Самолюк Олена В'ячеславівна 57585 
Самсоненко Сергій Григорович 57781 
Самчук Любов Вікторівна (Любов Светозарова) 57098 
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Сандига Іванна Олександрівна 56811 
Сапатий Андрій Любомирович 56337 
Сарабун Роман Олегович 57045 
Сарапулова Ольга Олександрівна 57638 
Саріогло Володимир Георгійович 56861 
Сахарова Тетяна Семенівна 56337, 56356, 57113 
Сахацька Аліна Борисівна (Долина Аліна) 56780, 56781 
Сахно В'ячеслав Федорович 57806 
Сванідзе Тимур Зурабович 57254, 57255, 57256 
Сверкунова Анастасія Сергіївна 56444, 56445, 56446, 56447 
Сверстюк Андрій Степанович 57924, 57928 
Свиридовський Тимур Віталійович 57109 
Свистун Ірина Ігорівна 57434, 57436, 57437 
Свінціцький Віктор Володимирович 57087 
Свіргун Ілля Степанович 56721 
Свірко Володимир Олександрович 57949 
Свйонтек Ірина Владиславівна (Свйонтек Ірина) 56673, 56674, 56675, 56676, 56677 
Святогор Вікторія Юріївна 56639 
Севериненко Андрій Станіславович 56435 
Селезень Денис Анатолійович 56723 
Селіванов Сергій Олексійович 56803 
Семененко Олег Михайлович 57396 
Семенець Андрій Володимирович 56681 
Семенихіна Тетяна Дмитрівна 56920, 56921, 56922, 56923, 56924, 56925, 56926, 

56927 
Семенов Андрій Миколайович 57113 
Семенчук Андрій Вікторович 57438 
Семенчук Оксана Олександрівна 57414 
Семенюк Олександр Іванович 56488, 56822 
Семеренко Віталій Володимирович (Black, Biker 
Black) 

57686, 57687 

Сербін Анатолій Іванович (Анатолій Іванов) 57059 
Сергейко Алла Анатоліївна 56988 
Сергєєва Олена Романівна 57480, 57670, 57671, 57672 
Сергієнко Олександр Васильович 56661 
Сергієнко Олександр Володимирович 57014 
Серенко Максим Юрійович 57538, 57539 
Серьогін Юрій Іванович 57007 
Сет'ян Гаррі Григорович 57473 
Сєдокова Анна Володимирівна 56343 
Сєченєв Олександр Матвійович 57396 
Сивачук Оксана Сергіївна 57400 
Сидоренко Аліна Леонідівна 57042, 57395 
Сидоренко Наталія Іванівна 57647, 57649 
Сидоренко Сергій Іванович 56619, 56620 
Сидорик Євген Петрович 57553 
Симоненко Роман Вікторович 56720 
Симоненко Сергій Олександрович 56423, 57127, 57128 
Синиця Валентин Іванович 57616 
Сировой Дмитро Сергійович 56422 
Сиротюк Михайло Валентинович  56743 
Сисоєва Світлана Олександрівна 56540, 57912 
Ситник Вікторія Вікторівна 56962 
Ситник Яків Григорович 57493 
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Сідельнікова Лариса Федорівна 57700, 57829, 57831, 57832, 57833, 57834, 57835 
Сіденко Володимир Павлович 56491, 57950 
Сідлецька Тетяна Іванівна 56728 
Сідорюк Юрій Леонідович 56295 
Сізова Наталія Дмитріївна 56825 
Сільвестров Руслан Георгійович 57609, 57610, 57612, 57713 
Сіора Андрій Сергійович 57663 
Сіора Олександр Сергійович 57508, 57509, 57510, 57663 
Сірик Тамара Леонідівна 57295 
Скакун Роман Михайлович 56487 
Скибчук Анастасія Андріївна 56864 
Скирда Ігор Іванович 56603 
Скібіцька Олена Олександрівна 57829, 57831, 57832, 57833, 57834, 57835 
Скібіцький Вадим Станіславович 57836 
Скідан Андрій Миколайович 57511, 57512 
Скогарєв Ігор Євгенович 57296, 57297 
Скорозвон Олег Валерійович 56696 
Скрипник Володимир  Іванович 56470 
Скрипочка Тетяна Анатоліївна 56729 
Скричевський Михайло Вадимович 56472, 56473 
Скуйбіда Тетяна Петрівна 56435 
Скулов Сергій Валентинович 57575 
Слаба Уляна Степанівна 57434, 57435, 57437 
Слабкий Геннадій Олексійович 57752, 57753, 57754, 57755 
Славинський Леонід Олександрович 57493 
Славін Віктор Васильович 56574 
Славін Даніл В'ячеславович 56747 
Славінська Олена Сергіївна 57906 
Славітський Микола Леонідович 57784 
Славна Оксана Анатоліївна 56840 
Слєпцов Олег Семенович 56317 
Слісаренко  Владислав Геннадійович 56324 
Слободчик Роман Сергійович 56435 
Слобожан Даніїл Іванович 56991, 56992, 57260, 57261 
Слобожан Лариса Іванівна 56991, 56992, 57260, 57261 
Слюсар Людмила Іванівна 56864, 57085 
Слюсаревський Микола Миколайович 57725 
Смачило Ірина Володимирівна 57160 
Смирнов Олексій Олексійович (Ksenon) 57234, 57484 
Смислов Сергій Юрійович 56554 
Смірнов Олександр Юрійович 57212 
Смірнова Анна Леонідівна 57683 
Сміян Світлана Іванівна 57432, 57433, 57435 
Смолич Дарія Валеріївна 57111 
Смоловик Олег Олександрович 56710, 56711, 56712, 56715, 56716, 56717 
Смолянінов Анатолій Григорович 57201 
Снегірьова Марія Олександрівна 57718 
Сніжко Євгеній Володимирович 57206 
Снісаренко Олександр Володимирович 56713 
Соболенко Ігор Михайлович  57409 
Совгіра Світлана Василівна 57402, 57403, 57404, 57405, 57406, 57407 
Соєнко Євген Герандійович (Ujin) 57137 
Соколенко Людмила Степанівна 57410 
Соколова Вікторія Федорівна 57564 
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Соколова Катерина Олександрівна 57143, 57144, 57145, 57146, 57147, 57148, 57149 
Соколова Людмила Володимирівна 57710 
Солдатенко Лілія Валентинівна 56946 
Солдатова Катерина Володимирівна 57420, 57421 
Соловей Юрій Юрійович 56839 
Сологуб Станіслав Костянтинович 56751, 56773 
Солодова Людмила Борисівна 56730 
Соломенцев Олександр Васильович 57945 
Соломкін Денис Геннадійович 56381 
Соломко Андрій Васильович 57825 
Солонар Інна Ігорівна 56810 
Солтисюк Олег Віталійович 57211 
Сорока Максим Леонідович 56682, 56895 
Сорока Юрій Вікторович 57158 
Сорочан Ірина Григорівна 57185 
Сосін Владислав Борисович 57083 
Софина Ольга Юріївна 57269 
Спис Олена Іванівна (Елена Савон) 56915 
Співак Марина Вікторівна 57393, 57394 
Стародумова Аліна Вячеславівна 56770 
Стас Хлавнович (псевдонім) 56881, 56882 
Стасенко Наталія Анатоліївна 57095, 57922 
Стасів Ірина Володимирівна (НИКА) 57271 
Стативка Дмитро Юрійович 57211 
Стаценко Володимир Володимирович 56469 
Стельмах Олексій Юрійович 57083 
Степаненко Антон Юрійович 57886 
Степанов Дмитро Вікторович 56731 
Степанова Наталія Дмитрівна 56731 
Стецков Максим Сергійович 56996, 56997 
Стецько Андрій Євгенович 57828 
Стецюк Петро Іванович 56609 
Стешенко Валентина Сергіївна 56864, 57085 
Столітній Антон Володимирович 57773 
Столярчук Володимир Миколайович 57319 
Стороженко Сергій Володимирович 57249 
Страджу Дмитро Ілліч 56947 
Стратанович Тетяна Едуардівна 57771 
Стрижаков Артем Олегович 57439 
Строкович Ганна Віталіївна 56973, 56981, 57009 
Стужний Євген Валентинович (Basis Team) 57681 
Стукало Наталья Вадимівна 57208, 57533 
Стыця (псевдонім) 56794, 57192 
Субін Анатолій Анатолійович 57483 
Сугейко Любов Григорівна 57646, 57647, 57649 
Сукайло Ігор Олександрович 57608 
Сулим Андрій Олександрович 57508, 57509, 57510 
Сулим Татьяна Артемовна (псевдонім) 57397 
Сумець Олександр Михайлович 57514, 57515 
Сумін Євген Юрійович 57251 
Сунцова Юлія Валеріївна 56930 
Суров Анатолій Володимирович 56553, 56627, 56853, 57025 
Сусь Богдан Богданович 57219, 57220, 57221 
Суханова Ольга Анатоліївна 57864, 57865 
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Сушко Дмитро Ярославович (Surrealist) 57689 
Сушкова Ольга (псевдонім) 57930, 57931 
Сущенко Людмила Петрівна 57136 
Таблер Тетяна Іванівна 56329 
Тавровецька Наталія Іванівна 57565 
Тадеєва Юлія Петрівна 57212 
Талан Ігор Вікторович 57723, 57724 
Таляр Володимир Валерійович 56391 
Тамм Тамара Іванівна 56872 
Таможанська Анна Валеріївна 56328 
Тарабрін Артем Дмитрович 56422 
Тарадаха Павло Васильович 56419 
Тараканова Ксенія Андріївна 56663 
Тарасенко Влада Іванівна 56697, 56698, 56699, 56700 
Тарасенко Ольга Олександрівна 57113 
Тарнавська Марія Сергіївна 56617 
Тарнавський Юрій Адамович 57637 
Татарінцев Володимир Іванович 56502 
Твердохліб Юлія Володимирівна 56325 
Творун Алла Пантеліївна 57678 
Творун Віктор Тимофійович 57678 
Творун Оксана Вікторівна 57678 
Тевяшев Андрій Дмитрович 57943 
Тележенко Ірина Юріївна 57501, 57502 
Тельвак Віталій Васильович 56315 
Телятицький Валентин Георгійович 56834, 56835 
Тенета Володимир Михайлович 57827 
Терець Валентина Миколаївна 56864, 57085 
Терещенко Ганна Ігорівна 56861 
Терещенко Марина Олександрівна (Марина Терес) 56426 
Терещук Зоя Михайлівна 56537 
Терлицька-Павлів Іванна Іванівна 56652 
Терованесов Михайло Румелійович 57658 
Тетяна Вікторова, Татьяна Викторова (псевдонім) 57764, 57765, 57766, 57768 
Тименко Олена Валеріївна (Olena Tymenko) 57885 
Тимкович Максим Юрійович 57299 
Тимченко Кирило Олексійович 56957 
Тисько Наталія Віталіївна 56807 
Титаренко Людмила Дмитрівна 57605 
Тихомиров Роман Анатолійович 57492 
Тихонова Олена Вікторівна 57153 
Тімофєєв Ігор Юрійович 56577 
Тіщенко Григорій Борисович 57824 
Ткач Валентин Іванович 57126 
Ткач Володимир Михайлович 57750 
Ткаченко Галина Іванівна 56980 
Ткаченко Григорій Іванович 56463 
Ткаченко Ігор Володимирович 57039 
Ткаченко Катерина Михайлівна 57113 
Ткаченко Сальмі Фіруддінівна 56393, 56394, 56395, 56396, 56397 
Ткачов Олексій Вадимович  56281 
Ткачук Костянтин Володимирович 57140 
Ткачук Сергій Романович 56282 
Токарук Надія Степанівна 57116 
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Толочко Валентин Михайлович 56365 
Томашевський Валентин Миколайович 57109 
Томащук Соломія Андріївна 56911 
Томльонова Олена Свєтославівна  56276 
Топчієв Олександр Григорович 57673 
Торкаєнко Ірина Ігорівна 56652 
Торопков Володимир Михайлович 57770 
Третяк Володимир Васильович 57107, 57117, 57712 
Треумов Діомід Олегович 57322 
Тригуб Ілона Іванівна 57912 
Трикоз Сніжана Валеріївна 56832, 56833 
Трінгер Анна Леонідівна 56643 
Троценко Павло Дмитрович 56823, 57914 
Труш Віктор Валерійович 57530 
Турко Дарія Остапівна (Євгенія Войтович) 57951 
Турло Ганна Сергіївна 56815 
Тутченко Віктор Вікторович 57155, 57156 
Тягай Ольга Яківна 56614, 56615, 56616 
Угляр Тетяна Юріївна 56366, 56367, 56368 
Улибін Юліан Олександрович 57904 
Урсой Юрій Анатолійович 57719 
Фадєєва Анна Володимирівна (Ганна Росич) 57250 
Файн Зорій Юхимович 57320 
Файфура Сергій Григорович 57641, 57910 
Фартушна Олена Євгенівна 57372, 57373 
Феденко Іван Іванович 57949 
Федишин Назар Євгенович 57517, 57518, 57519, 57520, 57521, 57728, 57729, 

57730, 57735, 57736, 57737, 57738, 57739, 57740, 
57749, 57786, 57796, 57797, 57798, 57799, 57924, 
57925, 57926, 57927, 57928 

Федірко Ніна Іванівна 57534 
Федоренко Сергій Вікторович 57119 
Федоренко Тетяна Леонідівна 56941 
Федоров Володимир Володимирович 57509 
Федорова Анастасія Сергіївна 57107, 57117, 57712 
Федорова Юлія Леонідівна 57400 
Федотова Наталія Анатоліївна 57042, 57395 
Фелонюк Андрій Васильович 56314 
Фесенко Андрій  Іванович  56418 
Фесенко Віра Григорівна 56763 
Фесик Володимир Володимирович 57483 
Фещук Марія Юріївна 57912 
Филонич Оксана Володимирівна 57637 
Філіппова Інна Михайлівна 57391 
Філь Наталія Юріївна 56873 
Філь Олена Анатоліївна 57811 
Фіра Дмитро Богданович 57300, 57301, 57302, 57303, 57304, 57305 
Фомиця Олексій Леонідович 56431 
Фомін Ігор Миколайович 57115 
Фоміна Анастасія Вікторівна (Настася Amai, Nastasia 
Amai) 

57008 

Фоміна Тетяна Вадимівна 56353 
Фомічова Людмила Іванівна 56737, 56738, 56739, 56740, 56741, 56742 
Фредюк Микола Миколайович  56257, 56258 
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Фурашев Володимир Миколайович 57246 
Фурдичко Орест Іванович 56570, 57717 
Фурманенко Ігор Сергійович 57792 
Фурсова Ксенія Андріївна 56416 
Хабарова Наталія Анатоліївна 56370, 56371 
Хаєцький Роман Олександрович 57535 
Хазін Михайло Семенович 56521, 56522 
Хай Павло Михайлович 56904 
Хай Юлія Сергіївна 56904 
Халімон Наталія Федорівна 56818 
Ханко Віталій Миколайович 57380 
Ханчопуло Дмитро Костянтинович 57563 
Харченко Володимир Петрович 57946, 57947 
Харченко В'ячеслав Сергійович 57120 
Харченко Тетяна Іванівна 56332 
Хачатурян Альона Олександрівна  56352 
Хижняк Олександр Олександрович 57109 
Хистина (псевдонім) 57203 
Хіоро Олексій Сергійович 57570 
Хісаре Сергій 57097 
Хлус Стела Георгіївна 57030 
Хмелевська Оксана Михайлівна 56864, 57083 
Хмелевський Микола Олександрович 56401 
Хмелько Юрій Михайлович 57945 
Хмєлєвська Оксана Миколаївна 56730 
Хозя Павло Олександрович 57508 
Холодава Ольга Юріївна 57602 
Холодова Ольга Юріївна 56383, 57604 
Хома Михайло Степанович (Дзідзіо) 57817, 57818, 57819, 57820, 57821 
Хоменок Євген Олександрович 56989, 57266 
Хомік Оксана Миколаївна 57136 
Хорольська Катерина Вадимівна 56422 
Хромих Анастасія Геннадіївна 56362 
Хром'як Христина Юріївна 56707 
Цеацура Оксана Іванівна 57907 
Цибулькіна Валентина Валентинівна 57399 
Циверенко Ганна Павлівна 57909 
Циганівська Оксана Іванівна 57410 
Циганкова Євгенія Олександрівна 57029 
Цимбал Олександр Іванович 56864 
Цимбалюк Юлія Віталіївна 56986 
Циркалюк Вадим Володимирович 57215 
Цодіков Владислав Валентинович 56872 
Цяпа Сергій Михайлович 57780 
Чабан Володимир Євгенійович 57418, 57419 
Чайка Володимир Олександрович 57685 
Чанкіна Ірина Володимирівна 56968 
Чебикін Олексій Якович 57920 
Чеботарський Олександр Михайлович 57222 
Чеканов Сергій Борисович 56681 
Чемерис Роман Володимирович 56628 
Чепак Дарія Олександрівна 56791 
Чепіженко Валерій Іванович 56484, 56808 
Чепіль Іванна Володимирівна 57159 
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Червоненко Ірина Борисівна 56839 
Черенько Людмила Миколаївна 56862, 57086 
Черепанова Світлана Борисівна 57647 
Черепанський Михайло Федорович 56864, 57085 
Черкасов Дмитро Володимирович 56631, 56632, 56633, 56634, 57223, 57224, 57225, 

57226, 57227, 57228, 57428, 57431 
Чернець Тетяна Юріївна 56373, 56374 
Чернецький Дмитро Васильович 57517, 57518, 57519, 57520, 57521, 57728, 57729, 

57730, 57735, 57736, 57737, 57738, 57739, 57740, 
57749, 57786, 57796, 57797, 57798, 57799, 57924, 
57925, 57926, 57927, 57928 

Чернєй Володимир Васильович 57153 
Черних Валентин Петрович 56337, 56356 
Черниш Ольга Олександрівна 56702 
Чернишова Катерина Сергіївна 56614, 56615, 56616 
Черніченко Віктор Васильович 56861 
Чернявська Валентина Олександрівна 56532 
Чернявський Сергій Сергійович 57153 
Четвержук Тарас Іванович 57892 
Чижевська Аліна Юріївна 56640 
Чирун Любомир Вікторович 56419 
Чістова Аліна Георгіївна 56318, 56319, 56320, 56321 
Чічаєва Олена Павлівна 56604 
Чопик Юрій Степанович 57282, 57284, 57285, 57286 
Чорна Вікторія Вікторівна 56504 
Чорна Тетяна Володимирівна 57399 
Чорний Вадим Михайлович 57041 
Чорний Сергій Вікторович 56504 
Чорноголовко Микола Віталійович 57785 
Чорнопиский Михайло Гнатович 56956 
Чубіна Тетяна Дмитрівна 57197, 57198, 57199 
Чугунова Віра Федорівна 57956 
Чумаченко Дмитро Ігорович 56462 
Чумаченко Іван Петрович 57861 
Чумаченко Тетяна Олександрівна 56462 
Шабатура Юрій Васильович 56606 
Шаблій Олег Миколайович 57110 
Шаніна Тетяна Петрівна 57919 
Шапенко Євгенія Миколаївна 57905 
Шаповалов Анатолій Анатолійович (Anatolii 
Shapovalov) 

57092 

Шаповалов Борис Борисович 57363 
Шаповалов Валентин Валерійович 56401 
Шаповалов Валерій Володимирович 56401 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 56401 
Шаповалова Наталія Олексіївна  56438 
Шаповалова Ольга Вікторівна 56399 
Шарак Катерина Юріївна 57944 
Шарко Маргарита Василівна 56465 
Шаров Сергій Володимирович 57923 
Шарова Тетяна Михайлівна 56722, 56726, 56727 
Шатунов Олександр Васильович 56361 
Шафранська Тетяна Вікторівна (Тетяна Вікторова, 
Татьяна Викторова) 

57767 
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Шафранський Володимир Васильович 57745 
Шашкун Андрій Миколайович 56946 
Швидкий Дмитро Валерійович 56436, 56437 
Швидько Андрій Васильович 56507 
Шебеко Сергій Костянтинович 56337, 56356, 57113 
Шевага Володимир Миколайович 57708 
Шевлягіна Ніна Василівна 57464 
Шевряков Микола Вікторович 57495, 57496 
Шевцов Євген Іванович 56301, 56302, 56303, 56304, 56305, 56306, 56307, 

56308, 56309 
Шевченко Віктор  Юрійович 56284 
Шевченко Олександр Іванович (Александр Абенд) 57759 
Шевченко Станіслав Сергійович 57526 
Шевчук Павло Євгенович 56864, 57084 
Шекк Павло Володимирович 56284 
Шелкова Елона Володимирівна 56870 
Шеляженко Юрій Вадимович 57163, 57164, 57165, 57166, 57167, 57168 
Шепель Анна Олександрівна 56980 
Шептун Інна Михайлівна 56611 
Шерембей Дмитро Олегович 56624 
Шершун Галина Григорівна 57786, 57796, 57797, 57798, 57799 
Шестакевич Тетяна Валеріївна 56419 
Шивцова Марина Геннадіївна 57379 
Шикунов Олександр Анатолійович 56361 
Шило Галина Миколаївна 56326 
Шилько Павло Юрійович 57242, 57243, 57244 
Шинкаренко Володимир Григорович 57795 
Шинкарук Андрій Володимирович 57549 
Ширшов Андрій Олександрович 56582 
Шишкін Владислав Сергійович 56862, 57086 
Шишкіна Людмила Янівна 56864, 57087 
Шідловський Олександр Вікторович 57303, 57304, 57305 
Шквірін Дмитро Леонідович (Шквирин Дмитрий Ле-
онидович) 

56687, 57486 

Шкель Юрій Андрійович 56631, 56632, 56633, 56634, 57223, 57224, 57225, 
57226, 57227, 57228, 57428, 57431 

Шкляр Вікторія Вікторівна 56578 
Шкрабак Олександр Сергійович 56910 
Шманенко Євген Олегович 57468, 57469 
Шмельова Тетяна Федорівна 56815, 56819 
Шмигін Ігор Юрійович 56584, 56585, 57867, 57868, 57869 
Шморгун Оксана Ярославівна 56864, 57083 
Шнайдер Ігор Вадимович 57636 
Шома Олександр Віталійович 57722 
Шорох Дмитро Борисович 57859 
Шостак Олена Вікторівна 57944 
Шпак Богдан Миколайович 57400 
Шпак Віталій Степанович 56702 
Шпак В'ячеслав Станіславович 57324, 57325 
Шпильовий Юрій В’ячеславович 56538 
Шраменко Володимир Миколаєвич 56597, 57639 
Штейнгарт Марк Вольфович 57540 
Штефан-Токіч Інна Анатоліївна 57247 
Шуба Євген Васильович 56573 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Шулим Наталія Володимирівна 56505 
Шульга Маргарита Володимирівна 56604 
Шульга Руслан Володимирович 57929 
Шуть Ганна Іванівна 56407, 56408, 56409, 56410, 56411 
Щербаков Арсентій Володимирович 56604 
Щербаков Сергій Анатолійович 56534 
Щербаков Станіслав Олегович 57235 
Щербакова Віра Модестівна 57392 
Щербина Олександра Ігорівна 57083 
Щупак Володимир Юрійович 57048 
Юлія Саніна (псевдонім) 57055, 57056, 57057 
Юрий Максимов (псевдонім) 56601 
Юрик Ярина Михайлівна 57323 
Юрій Писаренко (псевдонім) 57643 
Юрій Ступак (псевдонім) 57772 
Юріна Олена Юріївна 57537 
Юров Олександр Григорович 56998 
Юрченко Ігор Леонідович 57485 
Юрченко Ніна Михайлівна 57731 
Юхименко Микола Петрович 57043 
Якименко Олена Олександрівна 56614, 56615, 56616 
Якимець Анжела Вікторівна 57010 
Яковенко Максим Олександрович 56324 
Яковенко Олег В’ячеславович 57251 
Яковлєв Роман Володимирович 57011 
Яловець Андрій Леонідович 57880 
Ямчукова Лариса Михайлівна 57216, 57217, 57218 
Янішевська Нінель Олексіївна 56951, 56952, 56953, 56954 
Янченко Володимир Володимирович 56752 
Янчій Іван Романович 57889 
Ярема Надія Зіновіївна 56373, 56374 
Ярема Надія Іванівна 57157 
Яременко Світлана Степанівна 57878 
Яришкіна Лариса Олександрівна 56682, 56895 
Ярмола Дмитро Борисович 56626 
Ярмоленко Андрій Вікторович 56836 
Ярних Тетяна Григорівна 57824 
Ярова Тетяна Андріївна 57640 
Яровенко Анастасія Олексіївна 57186 
Яровой Андрій Ігоревич 57274 
Ярославський Володимир Леонідович 56865 
Ярошенко Анастасія Володимирівна 57787, 57788 
Ярошенко Тетяна Ярославівна 57734 
Ярошинська Олена Олександрівна 57412 
Ястремська Альона Володимирівна 56342 
Ястремська Олена Миколаївна 57009 
Яценко Людмила Василівна 56655, 56656, 56657 
Яцина Богдан Олександрович 56839 
Яцюк Світлана Сергіївна 57400 
Ященко Юрій Борисович 57726 
Ящук Андрій Анатолійович 56330 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

726 

Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Cлужба безпеки України  57775 
LONDORA COMMERCIAL LP  56834, 56835 
Абрамчук Федір Іванович  56436, 56437 
Андрусяк Андрій Анатолійович  57226, 57228 
Андрущак Ігор Євгенович  57045 
Апеляційний суд міста Києва  56995 
Арасламов Михайло Рімович  57222 
Арістов Василь Васильович  57880 
Артюхов Артем Євгенович  57043 
Артюхова Надія Олександрівна  57043 
Багрій-Заяць Оксана Андріївна  57517, 57728, 57729, 57730, 57735, 57736, 57737, 

57738, 57739, 57740, 57749 
Безпалова Наталя Миколаївна  57727, 57747 
Берест Олег Борисович  57044 
Білоног Оксана Євгенівна  56719 
Білоусова Ніна Аркадіївна  57633 
Боб Анжела Олегівна  57160 
Богаєнко Всеволод Олександрович  56390 
Боднар Руслана Ярославівна  57436 
Бугай Богдан Григорович  56370, 56371 
Бутвін Ігор Миколайович  56373, 56374 
Вайда Андрій Романович  56475, 56480 
Відокремлений підрозділ "Науково-дослідний 
інститут "Іскра" Східноукраїнського національного 
університету ім. Володимира Даля" 

 56392 

Вінницький національний технічний університет  56425, 56728, 56731 
Владимирський Олександр Альбертович  57472 
Волинська обласна дитяча громадська організація 
"Центр розвитку дитини" 

 57112 

Воркут Тетяна Анатоліївна  56719 
Воронін Олександр Олександрович  56635, 57424 
Гаврилюк Михайло Євгенович  57157 
Гайдаржи Володимир Іванович  57634 
Гандзюк Надія Михайлівна  57045 
Ганьбергер Ірина Ігорівна  56369, 56373, 56374 
Герасименко Юрій Степанович  57633 
Герасимчук Петро Олександрович  57306, 57307, 57690 
Гнатів Володимир Володимирович  57158 
Гой Тарас Петрович  57825 
Горкуненко Андрій Борисович  57924, 57926, 57927, 57928 
Господарський Андрій Ярославович  56475, 56480 
Гострий Анатолій Іванович  56629, 56630, 57425, 57426 
Гребеник Людмила Іванівна  57044 
Грибков Олександр Володимирович  57518 
Грищук Леонід Андрійович  56481, 56482, 56483 
Громитко Віталій Васильович  56538 
Гураль Світлана Ярославівна  57519, 57520, 57521, 57925 
Гусак Софія Романівна  57436 
Гутаревич Юрій Феодосійович  56573, 56574 
Гутор Наталія Степанівна  56477, 56479 
Давибіда Наталя Олегівна  57741, 57742, 57743, 57744 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 35, 2014 

 

727 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Дацюк Оксана Антонівна  57635 
Державна наукова установа "Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини "Дер-
жавного управління справами" 

 57726 

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

 56537, 56538 

Державна установа "Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 56730 

Державне підприємство  "Український науково-
дослідний інститут радіо і телебачення" 

 56869 

Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 56300, 56301, 56302, 56303, 56304, 56305, 56306, 
56307, 56308, 56309, 57731, 57732, 57733 

Державне підприємство "Український науково-
дослідний інститут вагонобудування" 

 57508, 57509, 57510 

Державне підприємство "Центр державного земель-
ного кадастру" 

 57516 

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький 
національний університет" Міністерства освіти і нау-
ки України" 

 56754 

Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана" 

 57629, 57631, 57632 

Державний вищий навчальний заклад "Національний 
лісотехнічний університет України" 

 57762 

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатсь-
кий національний університет імені Василя Стефа-
ника" 

 57279, 57825 

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

 56366, 56367, 56368, 56369, 56370, 56371, 56372, 
56373, 56374, 56475, 56476, 56477, 56479, 56480, 
56481, 56482, 56483, 56681, 57045, 57157, 57158, 
57159, 57160, 57280, 57300, 57301, 57302, 57303, 
57304, 57305, 57306, 57307, 57432, 57433, 57434, 
57435, 57436, 57437, 57517, 57518, 57519, 57520, 
57521, 57690, 57727, 57728, 57729, 57730, 57734, 
57735, 57736, 57737, 57738, 57739, 57740, 57741, 
57742, 57744, 57745, 57746, 57747, 57749, 57786, 
57796, 57797, 57798, 57799, 57924, 57925, 57926, 
57927, 57928 

Державний гемологічний центр України  56500, 56501, 56502, 56508, 56509 
Десятник Віктор Володимирович  56631, 56632, 56633, 56634, 57223, 57224, 57225, 

57228, 57428, 57431 
Дмитриченко Андрій Миколайович  56719 
Дмитришак Микола Іванович  57637 
Дніпропетровська державна фінансова академія 
Міністерства освіти і науки України 

 56385, 56386, 56387, 56388, 56389 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 56682, 56885, 56886, 56887, 56888, 56889, 56890, 
56891 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна 

 56361, 56892, 56893, 56894, 56895, 57296, 57297, 
57298 

Доброродній Андрій Володимирович  56475, 56480 
Донченко Маргарита Іванівна  57633 
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Дуда Лариса Ігорівна  57279 
Ельперін Ігор Володимирович  56261, 56262, 56263, 56264 
Єгорова Тетяна Михайлівна  57717 
Єфімова Наталія Миколаївна  56538 
Жулкевич Ігор Валентинович  56372 
Запорізький національний технічний університет  56325, 56326, 56327 
Запорожан Степан Йосипович  57306, 57307, 57690 
Захарчук Юрій Дмитрович  56261, 56262, 56263, 56264 
Іноземне підприємство "1+1 Продакшн"  57497 
Інститут агроекології і природокористування 
Національної академії аграрних наук України 

 56570, 57717 

Інститут геологічних наук Національної Академії на-
ук України 

 56345 

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

 57929 

Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної академії наук України 

 56861, 56862, 56864, 57083, 57084, 57085, 57086, 
57087 

Інститут електродинаміки Національної академії на-
ук України 

 56805, 56806 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 56390, 56609 

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. 
Пухова Національної академії наук України 

 57472 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства 
освіти і науки України і Національної академії наук 
України 

 57688 

Інститут програмних систем Національної академії 
наук України 

 57880 

Інститут свинарства і агропромислового виробниц-
тва Національної Академії Аграрних Наук України 

 56554 

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. 
Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий 
селекційно-генетичний центр з вівчарства 

 56604 

Кабанов Олександр Миколайович  56436, 56437 
Квасніцька Оксана Степанівна  57432, 57433, 57436 
Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 56549, 56578 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 57770, 57771 

Київський національний університет технологій і ди-
зайну 

 56469 

Кіндрат Олег Ігорович  57925 
Кобзарь Володимир Єлізарович  56629, 56630 
Коваленко Ганна Андріївна  56609 
Ковалок Володимир Юрійович  56681 
Коваль Юрій Анатолійович  56554 
Ковбасюк Ігор Сергійович  57925 
Колісник В'ячеслав Павлович  57423, 57427, 57429, 57430 
Комаренко Віктор Михайлович  56538 
Коморовський Роман Ростиславович  57432, 57433, 57435 
Кондращенко Володимир Якович  57880 
Коніщук Василь Васильович  57717 
Корнага Світлана Іванівна  56481, 56482, 56483 
Коробенко Ігор Володимирович  57634 
Коропенко Дмитро Анатолійович  57571 
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Корпорація "Науково-виробниче об'єднання 
"Аеротехніка" 

 56629, 56630, 56631, 56632, 56633, 56634, 56635, 
57222, 57223, 57224, 57225, 57226, 57227, 57228, 
57229, 57423, 57424, 57425, 57426, 57427, 57428, 
57429, 57430, 57431 

Костів Ольга Ігорівна  57159 
Костів Святослав Ярославович  56475, 56480 
Костюнін Микола Леонтійович  56538 
Кравченко Наталія Сергіївна  56481, 56482, 56483 
Кульчевич Артур Валерійович  57634 
Кушнір Роман Яремійович  57303, 57304, 57305 
Лабжинський Володимир Анатолійович  57636 
Легкодух Іван Степанович  56538 
Лепявко Андрій Андрійович  57432, 57433, 57434, 57435, 57437 
Лихацька Галина Василівна  57434, 57435, 57437 
Лілевман Ельвіра Хуснізаманівна  56538 
Лілевман Ігор Йосипович  56537 
Лілевман Олександр Йосипович  56537 
Логін Тарас Ігорович  57517, 57518, 57519, 57520, 57521, 57728, 57729, 

57730, 57735, 57736, 57737, 57738, 57739, 57740, 
57749, 57786, 57796, 57797, 57798, 57799, 57924, 
57926, 57927, 57928 

Луцький національний технічний університет  56330, 56331, 57032, 57033, 57034, 57035, 57036, 
57111, 57892 

Мажаєв Олександр Ернестович  56824 
Майоров Володимир Володимирович  57636 
Майхрук Зоряна Василівна  57045, 57280 
Малицька Ганна Петрівна  57825 
Малярчук Володимир Миколайович  56538 
Манько Іван Володимирович  56573, 56720 
Мартинюк Лариса Петрівна  57434 
Марценюк Василь Петрович  56681, 57045, 57280, 57517, 57518, 57519, 57520, 

57521, 57728, 57729, 57730, 57735, 57736, 57737, 
57738, 57739, 57740, 57749, 57786, 57796, 57797, 
57798, 57799, 57924, 57925, 57926, 57927, 57928 

Махніцький Андрій Вікторович  57300, 57301, 57302, 57303, 57304, 57305 
Мачуліна Світлана Олександрівна  56345 
Медведєва Валентина Миколаївна  57634 
Мележик Віктор Андрійович  56538 
Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького 

 56726, 56727, 57923 

Мельник Наталія Борисівна  57717 
Митрофанов Олександр Петрович  56537, 56538 
Мігальов Андрій Олександрович  56537, 56538 
Мігенько Людмила Михайлівна  57433, 57436 
Міжнародний благодійний фонд "АТЛАС - РЕСУР-
СИ УКРАЇНА" 

 57138, 57559 

Назарук Віктор Львович  57746 
Науково-виробниче приватне підприємство 
"Гіперон" 

 56661, 56662 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 56824 

Науково-дослідний інститут інформатики і права 
Національної академії правових наук України 

 57246 

Наумова Людмила Валеріївна  57160, 57437 
Національна академія внутрішніх справ  57153, 57393, 57394, 57482 
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Національна металургійна академія України  56729, 57827 
Національний авіаційний університет  56484, 56485, 56486, 56487, 56488, 56489, 56490, 

56491, 56492, 56493, 56494, 56807, 56808, 56809, 
56810, 56811, 56812, 56813, 56814, 56815, 56816, 
56817, 56818, 56819, 56820, 56821, 56822, 57944, 
57945, 57946, 57947, 57948, 57949, 57950 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

 57107, 57117 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

 57712 

Національний науковий центр "Інститут грунтознав-
ства та агрохімії імені О.Н.Соколовського" 

 57000, 57125 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 57633, 57634, 57635, 57636, 57637, 57638 

Національний транспортний університет  56573, 56574, 57695, 57905, 57906 
Національний транспортний університет  56719, 56720 
Національний університет "Львівська політехніка"  56419 
Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України 

 57861, 57862, 57863, 57864, 57865 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

 57531, 57532 

Національний університет харчових технологій  56261, 56262, 56263, 56264 
Національний фармацевтичний університет  56337, 56356, 56362, 56363, 56364, 56365, 57113, 

57824 
Несмачна Лідія Володимирівна  57628 
Нефьодов Леонід Іванович  56873 
Нізієнко Борис Іванович  57222 
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  57572 
Одеський національний медичний університет  56614, 56615, 56616 
Олійник Олександр Валентинович  56476 
Омельченко Андрій Ігорович  57222 
Пасєчко Надія Василівна  57160 
Пивоваров Андрій Борисович  57229 
Підтереба Олексій Іванович  56554 
Пляшко Наталія Василівна  57635 
Приватне акціонерне товариства "Пріоком"  56702, 56703, 56704, 56713 
Приватне акціонерне товариство "Алеф-Виналь"  57493 
Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  57563 
Приватне Акціонерне Товариство "ДАТАГРУП"  57465 
Приватне акціонерне товариство "Інститут 
інформаційних технологій" 

 56297, 56298, 56299, 56795, 56796 

Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ"  57511, 57512 
Приватне підприємство "єТікєт"  57570 
Приватне підприємство "ХАТА"  56689 
Приватне підприємство "Юг-Тент"  56535 
Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ"  56659, 56660, 57076, 57077, 57142 
Радецька Людмила Володимирівна  57157 
Рибкіна Ярослава Леонідівна  57635 
Романова Тетяна Євгеніївна  56609 
Романюк Тарас Володимирович  56475, 56480 
Савенко В’ячеслав Якович  57906 
Савлук Ірина Валентинівна  56316 
Савченко Ірина Петрівна  57160 
Сарабун Роман Олегович  57045 
Сарапулова Ольга Олександрівна  57638 
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Сверстюк Андрій Степанович  57924, 57928 
Свистун Ірина Ігорівна  57434, 57436, 57437 
Семенець Андрій Володимирович  56681 
Сидоренко Аліна Леонідівна  57042, 57395 
Симоненко Роман Вікторович  56720 
Слаба Уляна Степанівна  57434, 57435, 57437 
Славін Віктор Васильович  56574 
Славінська Олена Сергіївна  57906 
Служба безпеки України  57774, 57776, 57777, 57778, 57779, 57780, 57781, 

57782, 57783, 57784 
Смачило Ірина Володимирівна  57160 
Смислов Сергій Юрійович  56554 
Сміян Світлана Іванівна  57432, 57433, 57435 
Соломко Андрій Васильович  57825 
Сорока Юрій Вікторович  57158 
Стецюк Петро Іванович  56609 
Сумський державний університет  57042, 57043, 57044, 57395 
Таврійський державний агротехнологічний 
університет 

 56384 

Тарнавський Юрій Адамович  57637 
Терещук Зоя Михайлівна  56537 
Тернопільська державна медична академія ім. 
І.Я.Горбачевського 

 57743 

Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя 

 57110, 57123, 57124 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГЕНТ 
ПЛЮС УК" 

 56282 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ-
КЮЖН" 

 57212, 57213, 57214, 57215, 57607 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес 
Солюшнс Груп" 

 56836 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ 
ФОРМАТ" 

 57029 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГлобалМані" 

 57549 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О.-
Трейдер Інтернаціонал" 

 57024 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-
ІНЖИНІРИНГ" 

 57886, 57887, 57888 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОК-
ЛАБ" 

 56323 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСР"  57251 
Товариство з обмеженою відповідальністю "І-Тревелс"  56671 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНПРОТЕХ" 

 57095, 57206, 57922 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтекресі 
Бейз" 

 57028, 57715 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕЛЕКТ-СОФТ" 

 57100 

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

 56837, 56838, 56839, 57238, 57239 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛЕ-
ВЕРСТАФ" 

 57038 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консал-
тингова компанія "СІДКОН" 

 57460 
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Товариство з обмеженою відповідальністю "КЬЮ-
КОМ" 

 57608 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лед 
Азімут" 

 57575 

Товариство з обмеженою відповідальністю "МККУ-
мережі" 

 56638 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науко-
во-виробниче підприємство Моноліт Енерго" 

 57911 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науко-
во-впроваджувальна фірма "ТМСофт" 

 57211 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА-
ТУМ" 

 56434, 56435 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НТК  
Консалтинг" 

 57155, 57156 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ОЗЕРВІН" 

 56666 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЕСС 
ГРУП" 

 56751, 56773 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Персо-
нальне творче архітектурне бюро "Ю. Серьогін" 

 57007 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РЕТАЧМІ" 

 57490 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"С.Л. ГЛОБАЛ СЕРВІС" 

 56279 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Савік 
Шустер Студія" 

 57628 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС 
ДОСТАВКИ ЇЖІ" 

 56324 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Системи 
криптографічного захисту "Криптософт" 

 57612 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Сімферопольський вино-коньячний завод" 

 57506 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ-
ЛАЙН ІТ" 

 57714 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ-
ЛАЙН МОБІЛЬНІ СИСТЕМИ" 

 57716 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Телерадіокомпанія Рівне 1" 

 56313 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТТВК"  57048 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні інформаційні технології" 

 56310, 56311, 56312 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФЕЛІЦАТА УКРАЇНА" 

 56686 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА" 

 57789 

Товариство з обмеженою відповідальністю з 
іноземними інвестиціями "Лєо Бернет" 

 56941 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
спеціалізована науково-виробнича фірма "АРГУС" 

 57477 

Угляр Тетяна Юріївна  56366, 56367, 56368 
Українська академія друкарства Міністерства освіти і 
науки України 

 57828 

Федишин Назар Євгенович  57517, 57518, 57519, 57520, 57521, 57728, 57729, 
57730, 57735, 57736, 57737, 57738, 57739, 57740, 
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57749, 57786, 57796, 57797, 57798, 57799, 57924, 
57925, 57926, 57927, 57928 

Федотова Наталія Анатоліївна  57042, 57395 
Филонич Оксана Володимирівна  57637 
Філь Наталія Юріївна  56873 
Фіра Дмитро Богданович  57300, 57301, 57302, 57303, 57304, 57305 
Фурдичко Орест Іванович  56570, 57717 
Хабарова Наталія Анатоліївна  56370, 56371 
Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 56436, 56437, 56873 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 57795 

Харківський національний медичний університет  56462, 56605, 57299 
Харківський національний університет міського гос-
подарства імені О.М. Бекетова 

 57118 

Чеботарський Олександр Михайлович  57222 
Чеканов Сергій Борисович  56681 
Чепіль Іванна Володимирівна  57159 
Черкасов Дмитро Володимирович  56631, 56632, 56634, 57223, 57224, 57225, 57226, 

57227, 57228, 57428, 57431 
Чернець Тетяна Юріївна  56373, 56374 
Чернецький Дмитро Васильович  57517, 57518, 57519, 57520, 57521, 57728, 57729, 

57730, 57735, 57736, 57737, 57738, 57739, 57740, 
57749, 57786, 57796, 57797, 57798, 57799, 57924, 
57925, 57926, 57927, 57928 

Шапенко Євгенія Миколаївна  57905 
Шафранський Володимир Васильович  57745 
Швидкий Дмитро Валерійович  56436, 56437 
Шершун Галина Григорівна  57786, 57796, 57797, 57798, 57799 
Шинкаренко Володимир Григорович  57795 
Шідловський Олександр Вікторович  57303, 57304, 57305 
Шкель Юрій Андрійович  56631, 56632, 56633, 56634, 57223, 57224, 57225, 

57226, 57227, 57228, 57428, 57431 
Шнайдер Ігор Вадимович  57636 
Шпильовий Юрій В’ячеславович  56538 
Шуба Євген Васильович  56573 
Юхименко Микола Петрович  57043 
Яловець Андрій Леонідович  57880 
Ярема Надія Зіновіївна  56373, 56374 
Ярема Надія Іванівна  57157 
Ярошенко Тетяна Ярославівна  57734 
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Зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного 
найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреси 

Номер свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,  

яка має авторське право на твір та/або її адреса 

№ 25042 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА”  
№ 35861 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 37169 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 56836 Товариство з обмеженою відповідальністю „Бізнес Солюшнс Груп” 

Зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного 
найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреси 
у договорі про передачу (відчуження) майнових прав 

Номер рішення про 

реєстрацію договору 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи  

та/або її адреса 

№ 420 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА”  
№ 1098 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1499  Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1500 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1642 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1723 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1724 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1725 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1726 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1727 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1728 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1729 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1730 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1731 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1732 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1733 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 
№ 1734 Приватне акціонерне товариство „ЕНВІЖН-УКРАЇНА” 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

№ 10749 18.09.2014 
№ 41675 18.09.2014 
№ 45536 26.09.2014 
№ 55503 13.10.2014 
№ 55504 13.10.2014 
№ 10883 15.10.2014 
№ 11202 15.10.2014 
№ 55337 03.12.2014 
№ 33621 17.12.2014 
№ 34749 17.12.2014 
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Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

№ 34132 17.12.2014 
№ 38907 30.12.2014 

ПА № 3437 30.12.2014 
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