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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57957  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированное рабочее место сетевой 
инструментальной системы оптимизации сетевых покупок версии 1.0 
(АРМ СИС ОСП 1.0)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для підготовки окремим користувачем 
вхідних даних, вирішуваних у мережевому середовищі, задач знахо-
дження оптимальних стратегій вкладення грошових коштів в при-
дбання через Центр мережевої торгівлі товарів з їх певної сукупності, 
що відносяться до багатьох мережевих продавців, а також для виве-
дення результатів розрахунків.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57958  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облегченная версия программы "Локаль-
ная инструментальная система оптимизации сетевых покупок версии 
1.0 (ЛИС ОСП 1.0)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вирішення задач знаходження оптимальних 
стратегій вкладення грошових коштів в придбання через Центр ме-
режевої торгівлі товарами з їх певної сукупності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57959  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Віра Никифорівна, Жолдак Богдан Олексійович  
 

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)  Кіносценарій документального повнометражного фільму "Доповідна 
Апостолові Петру або Парадигма Юрія Іллєнка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій розкриває життєвий і творчий шлях видатного українського 
кіномайстра Юрія Іллєнка. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57960  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксьонзенко Родіон Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Семейные споры по простому. Что 
делать?"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практичний посібник по сімейному праву. У книзі розкриваються 
найпопулярніші спірні ситуації у сімейних відносинах. Автор розкри-
ває практичні аспекти кожного випадку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57961  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомоляко Ірина Володимирівна, Янченко Віталій Ігорович, Швадчин 
Ігор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FIBROLIV"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дана програма призначена для визначення ступеня фіброзу та цирозу 
печінки на основі автоматичного аналізу клінічних та лабораторних 
даних хворих на хронічній гепатит.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57962  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомоляко Ірина Володимирівна, Янченко Віталій Ігорович, Швадчин 
Ігор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AKTILIV"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для визначення ступеня активності дис-
трофічно-запального процесу в печінці на основі автоматичного ана-
лізу клінічних та лабораторних даних хворих на хронічний гепатит.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57963  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бубнов Ювєналій Ювєналійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поема-ода "ВАМ ВЕЧНАЯ СЛАВА, СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57964  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "Случайных встреч не бывает"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57965  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серж Арденн (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Похождения товарища Наваляева, или случаи из 
жизни городского идиота"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена моєму другу, людині, що з'явилася по безглуздій 
випадковості у цьому світі, і тому постійно потрапляє у всякі безглузді 
ситуації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57966  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойленко Іван Андрійович (Ів Особис)  
 

Повне ім'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 "Людина-кіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Приватний детектив Любомир Прилуцький розслідує чергову справу. 
Йому було доручено знайти дочку одного впливового й заможного біз-
несмена міста, яка зникла вже більше місяця тому й так знайдена не 
була. Пізніше він знайде її. Мертву й убиту дивним способом. Оголену 
й порізану всю. А порізи, неначе кіт лапою вдарив.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57967  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Валерій Миколайович, Черніченко Віктор Васильович, Гве-
лесіані Анна Гелаївна, Семенов Віктор Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Націо-
нальної академії наук України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу "Імпе-
ративи розвитку соціальної інфраструктури в умовах якісної транс-
формації економічних і соціальних відносин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше у теоретичному контексті охарактеризовано імперативи фун-
кціонування й розвитку економічного механізму соціальної інфраст-
руктури; визначено універсальний характер функціонування соціаль-
ної інфраструктури, виходячи з інституційної теорії; визначено зв'язок 
якості життя й економічного механізму соціальної інфраструктури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57968  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубинська Єлизавета Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз впливу факторів на зміну показників фінан-
сово-господарської діяльності підприємства готельний комплекс "Ту-
рист" та їх кількісна оцінка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі проводиться наукове дослідження впливу різних факторів на 
зміну показників фінансово-господарської діяльності готельного ком-
плексу "Турист", де вивчається та надається їх кількісна оцінка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57969  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубинська Єлизавета 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 "Оцінка результатів фінансово-господарської діяль-
ності підприємства готельний комплекс "Турист" в динаміці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі проводиться наукове дослідження та надається оцінка резуль-
татів фінансово-господарської діяльності готельного комплексу "Ту-
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рист", де вивчається також діяльність на основі його фінансових по-
казників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57970  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубинська Єлизавета 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 "Методологія планування фінансово-господарської 
діяльності підприємства готельного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі проводиться дослідження методології планування фінансово-
господарської діяльності підприємств готельного господарства, де ви-
вчаються види планування фінансово-господарської діяльності під-
приємств готельного господарства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57971  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубинська Єлизавета 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 "Порядок проведення комплексного аналізу фінансо-
во-господарської діяльності підприємств готельного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі проводиться наукове дослідження та здійснюється комплекс-
ний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств готельно-
го господарства, де вивчаються методики проведення комплексного 
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств готельного 
господарства, вивчаються етапи проведення такої аналітичної роботи. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57972  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубинська Єлизавета Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Цілі та завдання управління фінансово-
господарською діяльністю підприємств готельного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі проводиться наукове дослідження фінансово-господарської ді-
яльності підприємств готельного господарства, де вивчаються цілі та 
завдання управління фінансово-господарською діяльністю підпри-
ємств готельного господарства в Україні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57973  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубинська Єлизавета 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 "Фінансово-господарська діяльність підприємств го-
тельного господарства: методи та інструменти її оцінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі проводиться наукове дослідження фінансово-господарської ді-
яльності підприємств готельного господарства. Вивчаються методи та 
інструменти її оцінки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57974  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл оповідань "Дружба та братство дорожче багатства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Що таке дружба? Хто такий друг? Здавалося б, легкі запитання, але 
відповісти на них непросто.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57975  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майслас Маріанна Аркадіївна  
 

Повне ім'я 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 "Самая Красивая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір з текстом, виконаний у стилі авторської пісні, про ко-
хання до жінки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57976  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Микола Панасович, Александров Олександр Петрович  
 
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 "Апроксимація функцій кількох змінних, зада-
них на розсіяних точках, ітераційним методом Шепарда" ("ISMNAO") 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма реалізує ітераційний метод Шепарда. Використаний метод 
базується на згладжуванні, що масштабується і відрізняється від поді-
бних методів максимальною простотою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір  57977  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсервато-
рія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Програма пошуку зображень у реєстрах ВО та 
АБД, а також автоматичного завантаження їх на локальний комп'ютер"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт надає можливості для пошуку інформації про 
астрономічні зображення та автоматичне завантаження їх на локаль-
ний комп'ютер у випадку відповідності заздалегідь встановленим 
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критеріям. Пошук та завантаження зображень виконується згідно за-
здалегідь підготовленого списку, в якому задано кутові координати та 
радіус пошуку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57978  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зошит "Світова література. Зошит для контрольних робіт: 6 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зошит укладено відповідно до нової програми зі світової літератури 
для 5-9 класів (2012). У ньому запропоновано завдання в тестовій фо-
рмі (закритого та відкритого типів) до програмних тем зі світової лі-
тератури для учнів 6 класу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57979  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стратонов Василь Миколайович, Шерман Михайло Ісаакович, Нові-
кова Марія Миколаївна, Новіков Микола Миколайович, Гавловська 
Аліна Олександрівна, Грудакова Ірина Валеріївна, Літвін Валерій 
Валерійович, Іванищук Андрій Анатолійович, Іванов Сергій Сергійо-
вич, Сімонцева Людмила Олександрівна, Василяка Дмитро Костян-
тинович, Волкович Олена Юріївна, Єщук Ольга Миколаївна, Алябов 
Юрій Васильович, Казанчан Андрій Аркадійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Правова статистика". 2-ге правлене видання"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику дається загальна характеристика системи галузей пра-
вової статистики, прийомів і способів аналізу її показників. Посібник 
написаний відповідно до чинної законодавчої і нормативної бази. Для 
студентів юридичних вищих навчальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57980  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубинська Єлизавета 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 "Дослідження економічного потенціалу готельного 
комплексу "Турист"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі проводиться наукове дослідження економічного потенціалу  
готельного комплексу "Турист", де надається загальна оцінка управ-
ління фінансовими ресурсами підприємства.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57981  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погодіна Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект зображень для екологічної 
програми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплект зображень для екологічної програми - творчий проект ди-
зайнерських рішень зовнішнього вигляду емблем, призначених для їх 
використання при реалізації екологічних програм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57982  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцов Сергій Вікторович, Левчановський Володимир Миколайо-
вич, Задорожній Юрій Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІРЕКТ МАРКЕТИНГ 
СОЛЮШЕНЗ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Програмний комплекс "Дові-
дковий сервіс "Довідник некоректних значень та типових помилок" 
("СНТО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма є інформаційним довідником по основних некоректних зна-
ченнях для адресної та імен/по-батькові інформації. Сервіс має уніка-
льну, цілісну структуру даних. Містить інформацію: область, район, 
місто, передмістя, тип вулиці, вулиця, імена та по-батькові в російсь-
кому і українському варіанті написання, а також унікальну систему 
пошуку інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57983  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцов Сергій Вікторович, Левчановський Володимир Миколайо-
вич, Задорожній Юрій Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІРЕКТ МАРКЕТИНГ 
СОЛЮШЕНЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Програмний комплекс "Дові-
дковий сервіс "Довідник звернень" ("СО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є інформаційним довідником по основних слов'янських 
значеннях імен, по-батькові, статей, а так само дієвідмін.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57984  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масляков Алєксандр Васільєвіч (Масляков Александр Васильевич)  
 

Повне ім'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 игры "КВН" (Клуб веселых и наход-
чивых). Краткое описание игры"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

КВН - гра командна, яка складається з набору традиційних домашніх і 
інформаційних конкурсів. Завдання команди - перемогти, виявивши 
командне почуття гумору, доступність і кмітливість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57985  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк Наталія Леонідівна  
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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 "Слов'янська лялька ЛЮБОВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лялька виконана з натуральних матеріалів (льон, бавовна, шерсть) з 
дотриманням давньої слов'янської традиції наших предків. Унікаль-
ність її полягає в тому, що вона є джерелом глибокого розкриття теми 
істинної любові, гідною уваги сучасної людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57986  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Сірик Валентина Андріївна, Чикор Тетя-
на Олександрівна, Тимошенко Наталья 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)  Підручник "Логопедия в ортодонтии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник для лікарів-ортодонтів з основ логопедії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57987  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бетехтін Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Програмно-апаратний комплекс дозволяє без зміни користувача ін-
терфейсу відправляти електронну звітність в контролюючі органи 
згідно чинного законодавства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57988  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суперфін Лариса Миколаївна (Lora Superfin)  
 

Повне ім'я або 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 ждала тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57989  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Оксана Сергіївна, Антонюк Леонід Леонідович, Галай 
Сергій Степанович, Петрученко Євгенія Леонідівна, Олійник Оксана 
Віталіївна, Савчук Юлія Володимирівна, Попель Наталія Олександ-
рівна, Артеменко Марина Сергіївна, Новосад Олеся Євгеніївна, Бу-
дівська Тетяна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Клієнт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вісім комедійних короткометражних сценаріїв: "Абонент", "Гість", 
"Пацієнти", "Відвідувач", "Пасажир", "Спожива", "Покупець", 
"Мешканець". 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57990  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олег Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опис проекту "Интернет-маркетинг-сервис "Хочу 
купить"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57991  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Душа моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки віршів входять наступні: "Душа моя", "Не спить иати", "Не 
повезло", "Ты позвонил сегодня в шесть", "Мир перевернулся". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57992  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Дмитро Григорович, Наливайко Анатолій Петрович, Ан-
тонюк Лариса Леонтіївна, Столярчук Ярослава Михайлівна, Шевче-
нко Ольга Леонідівна  

 

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 "Модель підготовки докторів філософії з 
економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57993  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Попенко Ярослав Володимирович, Пе-
черський Олег Віталієвич  

 

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 "Базові тестові завдання з історико-правових дисци-
плін на 2014-2015 н.р."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі зазначена система базових текстових завдань, призначена для 
об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та 
професійної підготовки студентів в університеті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57994  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубецька Марина Петрівна, Войтко Вікторія Володимирівна, Сі-
вець Оксана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма ведення обліку фінансів сім'ї "FamilyBudget"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення обліку сімейного бюджету корис-
тувача, програмний модуль передбачає внесення та обробку сімейних 
доходів та витрат. Програма дозволяє керувати щоденними та місяч-
ними витратами, планувати покупки та допомагає користувачу не 
перевищувати щомісячний бюджет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57995  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуркан Вячеслав Іванович, Перун Богдан Романович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Програмний комплекс "Prozasoft"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний комплекс розроблений для обліку у всіх сферах 
підприємницької діяльності: торгівля, складський облік, виробницт-
во, заклади громадського харчування, підключенння РРО, функціо-
нування автоматизованої лінії із засвідченням комірок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57996  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієнко Валерій Дмитрович, Заковоротний Олександр Юрійович, 
Бречко Вероніка Олександрівна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

16 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для дослідження нейромережевої багатоша-
рової двонаправленої асоціативної пам'яті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє виконувати керування роботою додатку за 
рахунок виконання функцій, які дозволяють вводити необхідні зо-
браження та відображати проміжні розрахунки і кінцеві результати 
функціонування нейромережевої багатошарової двонаправленої асо-
ціативної пам'яті у текстовому вигляді.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57997  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободяник Денис Сергійович, Войтко Вікторія Володимирівна, Те-
рещенко 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 "Навчально-тестова гра "Математичний 
аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний продукт призначений для практичного вивчення 
математичного аналізу. Програма є навчально-тестовою. Оцінювання 
відбувається за стандартами модульно-рейтингової системи, тобто 
стобальної системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57998  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінчук Віктор Сергійович, Войтко Вікторія Володимирівна, Білокон-
на Катерина Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль розпізнавання тексту із 
зображення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблений програмний модуль призначений для отримання тексто-
вих змінних із зображення, програмний модуль передбачає обробку 
отриманого зображення із поверненням його тестового значення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  57999  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Р. Поруб'янська (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Точка неповернення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відчуття, яке переслідує головну героїню, начебто вона проживає чу-
же життя, з'являється знову і знову. Втома тіла і душі загострюється, 
наростає, бубнявіє і готова будь-якої миті прорвати назовні. Вона іс-
нує на межі, за якою - божевілля.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58000  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самодін Олексій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналізатор конфігураційних файлів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає наступні можливості: перегляд змісту конфігурацій-
них файлів розширення, додавання нових секцій до файлу, додавання 
нових пар "ключ=значення", видалення обраної секції з файлу, вида-
лення обраної пари "ключ=значення" з файлу, збереження відредаго-
ваного конфігураційного файлу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58001  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлоєв Сергій Михайлович, Шешеня Аркадій Григорович, Панасюк 
Лариса Анатоліївна, Нестерова Олена Дмитрівна, Серебренніков Єв-
ген Борисович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальний заклад "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Автоматизована система обліку, 
звітності та управління лікувально-діагностичним процесом (стаціо-
нар, поліклініка, допоміжні служби)" ("Стаціонар")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний комплекс призначений для створення та ведення бази даних по 
роботі дитячої обласної клінічної лікарні та консультативної поліклі-
ніки. При цьому забезпечується ведення наступних електронних до-
кументів: історія хвороби, талон амблаторного пацієнта, протокол па-
тологоанатомічного дослідження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58002  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

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 з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Різдво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Різдво", "Не знала я", "Пісня врятує світ", 
"Ангел - хранитель", "Без тебя", "Не сумую", "Не відпускай", "Зима", 
"Ой жалю мій".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58003  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біляй Оксана Анатоліївна (Соломія Зеленська)  
 

Повне ім'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 "Темна ніч душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічний роман про долю двох жінок - Дарини та Ірини. Вони 
мають зовсім різні погляди на життя, але їх шляхи перетинаються. 
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Через весь твір прослідковується тема кохання, материнства, відно-
син між чоловіком та жінкою, дослідження глибин людської душі, 
людської особистості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58004  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебатарьов Вадим Сергійович (Loud Be), Короленко Тетяна Олекса-
ндрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Listen to you selves"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58005  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна, Анжела Закорська (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 "Рискнём"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58006  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базелінський Антон Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій телесеріалу "Сестрички"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Сценарій описує пригоди чотирьох дівчат - медсестер, які стали воло-
нтерками у військовому госпіталі під час антитерористичної операції 
на сході України у 2014 році.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58007  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перетятько Леонід Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, ілюст-
рація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Специальная теория связи факторов" (1973 
- 2014)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58008  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Андрій Олексійович, Мазулін Олександр Владиленович, 
Логвін Петро Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Визначення відсоткової концентрації етилового 
спирту у водно-спиртовому розчині після змішування кількох розчи-
нів спирту різної концентрації і об'єму (маси)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В фармацевтичній технології для лікарських форм аптечного та про-
мислового виробництва часто використовують етиловий спирт. Вод-
но-спиртова рідина є розчинником багатьох водних і водно-спиртових 
речовин, які використовуються в лікуванні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58009  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянова Олена Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Україна Єдина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний музичний твір є патріотичним естрадним вокальним твором, 
написаним в стилі поп-рок. Складається з трьох куплетів і приспіву.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58010  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомуленко Тамара Борисівна, Бабатіна 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)  Монографія "Психологія темпоральної особливості: віковий аспект"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена дослідженню психологічних особливостей 
темпоральності як індивідуальної властивості особистості студента. В 
роботі подано теоретичне обґрунтування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58011  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович, Кістол Денис Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PONIL Railway Track"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для виконання розрахунків заліз-
ничної колії на міцність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58012  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович, Кістол Денис 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 "PONIL Railway Track KZ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для виконання розрахунків заліз-
ничної колії на міцність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58013  
 

Дата реєстрації авторського права  05.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Мстислав Євгенович, Погарський Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення електродинамічних характерис-
тик коаксіального хвилеводу з системою щілин у випадку аксіально-
несиметричних хвиль"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58014  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірін Роман 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)  Систематизований збірник нормативно-правових актів "Геологічне 
право України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Геологічне право України: систематизований зб. но-
рмат.-правових актів: неофіц. вид. / Уклад. Р.С. Кірін. - Д.: Націона-
льний гірничий університет, 2012. - 1023 с. 

 

Анотація   

Наведено основні нормативно-правові акти з регулювання геологіч-
них відносин, зокрема у сфері розвитку мінерально-сировинної бази 
України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологіч-
ного визначення надр, державної експертизи та оцінки запасів корис-
них копалин, геологічної інформації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58015  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Правовое обеспечение имущественных отношений в семье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі в доступній формі для всіх громадян, які бажають знати свої 
права і обов'язки, аналізуються норми Сімейного Кодексу України, 
Цивільного Кодексу України та інших нормативно-правових актів, 
що регулюють майнові відносини в родині.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58016  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

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, твір образотворчого мистецтва, крес-
лення, фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Описание испо-
лнительного устройства позиционного действия для регулирования 
расхода теплоносителя и тепловой энергии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано пристрій, наведено ескізи та фотографії елементів 
технології. Призначений для використання в системах теплопоста-
чання для регулювання тепла.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58017  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Василь Федорович, Шиманська Анна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський політехні-
чний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Термінологічний словник з генетичної електромеха-
ніки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Формування термінологічного апарату нового наукового напрямку 
передбачає подальший перехід до гармонізації національної терміно-
логії з міжнародною, що необхідно для кращого розуміння на всіх рів-
нях міждержавних стосунків. Словник знайде своїх користувачів се-
ред наукових працівників, вчених, викладачів, аспірантів та студентів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58018  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

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 "Волю Надії Савченко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58019  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Олександр Вікторович, Безрукова Юлія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Альмотек" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Захищений валідатор NV-2XX-EPH-ATMS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення роботи апаратного пристрою - 
валідатора, призначеного для приймання банкнот в платіжних термі-
налах та банкоматах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58020  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Анна Олексіївна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

25 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OptimeLuvаr"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для розрахунку оптимальної тривалості заливан-
ня ливарних форм, дозволяє проводити обчислення за загальним спо-
собом розрахунку та за способом Г.М. Дубицького.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58021  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Анна 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 "ChugunLS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створена для розрахунку параметрів литникових систем 
чавунних виливків, дозволяє проводити обчислення для виливків із 
чавунів з пластинчастим та вермикулярним графітом за способом 
Г.М. Дубицького; для виливків із чавунів з кулястим графітом за  
способом Н.І. Клочнєва; для виливків із ковчих чавунів за способом  
Г. Дітерта.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58022  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Анна 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 "ColorMetalLS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку параметрів литникових систем 
виливків із кольорових сплавів, дозволяє проводити обчислення за 
способом Г.М. Дубицького.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58023  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Анна Олексіївна, Музиря Ольга Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SteelLS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку литникових систем сталевих 
виливків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58024  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губиш Євген Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Декор Губиш Є.В. 2010-2014"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка являє собою підбірку кольорових копій картин та комп'ютер-
ної графіки художника Губиш Є.В. Усього представлено копії 113-ти 
картин, кожна з яких має свою назву, вказано також розмір оригіналу 
картини та дату її створення. Загалом картини мають спільну тема-
тику - зображення різних натюрмортів, квітів, фруктів, людей, тварин 
та птахів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58025  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боримський Юрій Альбінович  
 

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 "Декор Боримський Ю.А. 
2010-2014"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник являє собою підбірку кольорових копій картин художника 
Боримського Ю.А. Усього представлено копії 66-ти картин, кожна з 
яких має свою назву, вказано також розмір оригіналу картини та дату 
її створення. Загалом картини мають спільну тематику - зображення 
різноманітних пейзажів, місцевостей, архітектурних будівель, а також 
птахів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58026  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Комплекс статей для веб-сайту 
www.firstlеgal.com.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58027  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Володимир 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)  Документальний відеофільм "Йосип Осташинський. Дарувати ра-
дість людям"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це документальна розповідь про нелегкий життєвий шлях обдарова-
ної людини. Він знайшов свій оригінальний засіб самовираження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58028  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жолдак Богдан Олексійович, Демиденко Оксана Олексіївна, Рибалко 
Наталя Володимирівна, Сапатова Марія Вікторівна, Мірзоян Марія 
Ігорівна, Плохута Вікторія Павлівна, Фурсович Оксана Іванівна, 
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Груба Анастасія Вікторівна, Важнича Надія Леонідівна, Алєксєєва 
Дарина Юріївна, Ніщук Єлізавета Іванівна, Трошина Анна Ігорівна, 
Радько Оксана Володимирівна, Кривобородов Владислав Валерійо-
вич, Ліпінський Володимир Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, літерату-
рний письмовий твір, створений для кіно  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Бешкетники або шибеники, лобуряки, заводі-
яки, пустуни, збитошники, паливоди, шибайголови, забіяки, шкідли-
вці, свавільники, урвителі, халамидники" ("Бешкетники")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пригоди малих бешкетників у місті та селі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58029  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Володимир Михайлович, Висоцька Олена Миколаївна, Со-
лопко Євген Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний відеофільм "Ілля Левітас. Щоденник мого життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм розповідає про життя і діяльність Іллі Михайловича Левітаса. 
Людина, яка присвятила своє життя збиранню свідчень та зберіганню 
пам'яті трагедії Бабиного Яру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58030  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Володимир Михайлович, Москаленко Олена Миколаївна, 
Солопко Євген Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний відеофільм "Петро Тронько. Жити для людей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

29 

Анотація   

Розповідь про життєвий шлях видатної людини - вченого, господарни-
ка, громадського діяча Петра Тимофійовича Тронька.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58031  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Володимир Михайлович, Москаленко Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм розповідає про долю простої української жінки - Любові Семе-
нівни Пожидаєвої.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58032  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Білан Миколай Миколайович, Білан 
Андрій Миколайович, Колочун Олександр Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для стеганографіч-
ного приховування повідомлень на основі контейнерів, що подані 
файлами зображень, спотворених шумом "Стеганография и крипто-
графия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В сучасних умовах широкого розвитку при впровадженні набирають 
системи захисту інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58033  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Білан Миколай Миколайович, Білан 
Андрій Миколайович, Красножон Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для моделювання 
потокового шифрування та дешифрування повідомлень зі вставкою 
додаткових біт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одним з підходів щодо реалізації блочного шифрування інформації 
під час передавання є застосування потокових шифрів та засобів їх 
отримання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58034  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мязга Янек Францішкович (Апріль, Іan Aprel, Птаха)  
 
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 "У садах квітучих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Червоний дим"; "Твої очі волошки сумні"; "За-
пам'ятай на вік мої слова"; "У садах квітучих".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58035  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузік Володимир Володимирович (Танкіст, Антипутін, Євдоким Янгуз)  
 
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 "Хай квіти квітують"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Прислухайтесь люди очей"; "Серпом і Мечем"; 
"Душу рве"; "Хапунам. Невірним"; "Присвята Знахарю і Бургу і 
всім..."; "Мікаеллі"; "Алкоголізм"; "Серйозний прикол"; "Дамоклів 
меч"; "Людям серця"; "Держимордам і студентам"; "Найвища спра-
ведливість"; "Айдар - гусіні сказав ("Бронь гусині сказала)"; "Проте - 
чого немає зараз"; "Щоб було чисте небо"; "Хай квіти квітнуть"; 
"Дівчині з "Айдару".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58036  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

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)  Науковий твір "Формування у майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів готовності до самоосвіти. Методичні рекоменда-
ції для студентів із спеціальності "Дошкільна  освіта" - 8.010101 (під-
готовка магістрів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі  звертається увага магістрантів на специфіку організації 
вмотивованості на навчально-пізнавальну діяльність, що значно під-
вищує результативність самостійної роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58037  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

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)  Науковий твір "Педагогічні технології викладання у вищій школі. 
Навчальний посібник із спеціальності "Дошкільна освіта" - 8.010101, 
"Початкова освіта" - 8.010102 (підготовка магістрів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлено форми і методи організації роботи із магіс-
трантами, наведено методику проведення творчих вправ, що допомо-
же майбутнім викладачам зміцнити  знання і вміння проведення лек-
цій, практичних  занять та інших організаційних  форм навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58038  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пермінова Людмила Аркадіївна, Кушнір Іван Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Розвиток маркетингової компетентності керівників 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у системі післяди-
пломної освіти: Монографія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розкриваються закономірності розвитку особистості ке-
рівника вищого навчального закладу, формуванню його маркетинго-
вої компетентності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58039  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кекух Євгеній Сергійович, Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58040  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітова Віра Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Нейромережний метод для аналізу ре-
зультатів тестування програмного забезпечення критичного застосу-
вання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Застосування твору базується на елементах нечіткої логіки, які замі-
няють нечислові результати  проходження тестів числовими значен-
нями їх належності до відповідних нечітких множин "виконання" та 
"невиконання", та визначає наскільки саме розроблене ПЗ відповідає 
або не відповідає вимогам до нього.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58041  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбатюк Роман Михайлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний педагогічний університет імені Воло-
димира Гнатюка 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова монографія "Система професійної підготовки майбутніх ін-
женерів-педагогів комп'ютерного профілю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58042  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошкіна Ірина Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Разное настроение 4: ЛЕНЬ, МУЛЯ, СКУЧНО, ЧАЙ-
НИК, ВЕТРЕНЫЙ ГОРОД, ТАМ И Я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Різні пісні збірки створюють різний настрій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58043  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошкіна Ірина Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Полет настроения 4: СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЦЫПЛЕ-
НОК, СТИХИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли вірші для дітей під назвами: Белый друг, Кошки-
мышки, Аккуратист, Глупые ботинки, За одной партой, Желто-синяя 
страна, Крым, Кто стучит в окно, Непослушный Крым, Я шагаю 
прямо, та інші вірші, які викликають у читачів різні почуття, ство-
рюючи політ настрою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58044  
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Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храповицький Ігор 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 "Оцінка ризиків удару блискавки і його нас-
лідків для об'єктів різного призначення" ("PAL62305RM")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оцінки ризиків удару блискавки і його нас-
лідків для об'єктів різного призначення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58045  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербінська Олена Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дистанційне управління презентаціями та 
проведення інтерактивного тестування на он-лайн конференціях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє дистанційно керувати презентаціями та проводи-
ти інтерактивне тестування на он-лайн конференціях з використан-
ням спеціального обладнання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58046  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарчук Наталія Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Dia Deya"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58047  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубінський Анатолій Іванович, Синявський Володимир Федоро-
вич, Шаталов Олександр Семенович  

 
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 "PBClib"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний вибір реалізує набір функцій, необхідних для реалізації 
криптографічних алгоритмів, що базуються на використанні іденти-
фікаційних даних користувачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58048  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубінський Анатолій Іванович, Синявський Володимир Федоро-
вич, Шаталов Олександр Семенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії на-
ук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Програмний вибір реалізує алгоритм обчислення та перевіряння ци-
фрового підпису, визначеного національним стандартом України 
ДСТУ 4145-2002 "Інформаційні технології".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58049  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубінський Анатолій Іванович, Синявський Володимир Федоро-
вич, Шаталов Олександр Семенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії на-
ук 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 "BitisXMLDsig"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний вибір реалізує алгоритм обчислення та перевіряння ци-
фрового підпису, визначеного національним стандартом України 
ДСТУ 4145-2002.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58050  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Ураху-
вання змінної жорсткості за довжиною прольоту при визначенні про-
гину односхилої балки покриття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуте визначення прогину односхилої балки шляхом інтегруван-
ня диференційного рівняння зігнутої осі. Такі балки можна використо-
вувати при влаштуванні покрівель промислових будівель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58051  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Магазини крокової доступності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі зображено макет магазину продуктів та аптеки, який буде ре-
алізовано під опорами будинків серії "БПС". Твір відображає можли-
вості будування споруд різного призначення, а саме: кав'ярні, магази-
ни для тварин, майстерні, харчові заклади.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58052  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сеньйора Ель-Дупель (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний роман "Ті, що блукають по світах або Десь там далеко 
вона живе моїм життям"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В ході розвитку подій, зображених у творі, головна героїня, пізнаючи 
світ навколо, знаходить гармонію всередині себе.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58053  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патинський Владислав Францевич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "АЛЬФА 
ЛЕНД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58054  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіміч Олександр Миколайович, Баранов Андрій Юрійович, Баранов 
Ігор Анатолійович, Герасимова Тетяна Олексіївна, Нестеренко Алла 
Никифорівна, Ніколаєвська Олена Анатолієвна, Полянко Віктор Во-
лодимирович, Попов Олександр Володимирович, Рудич Ольга Васи-
лівна, Сидорук Володимир Антонович, Чистяков Олексій Валерійо-
вич, Чистякова Тамара Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії на-
ук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальний програмний засіб Inpartool_G 
для автоматичного дослідження та розв'язання систем лінійних алге-
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браїчних рівнянь зі щільними матрицями на комп'ютерах гібридної 
архітектури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма - це програмний комплекс засобів, який дозволяє на 
мові предметної області формувати в комп'ютері задачу; автоматично 
досліджувати властивості комп'ютерної задачі з наближеними даними.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58055  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіміч Олександр Миколайович, Баранов Андрій Юрійович, Баранов 
Ігор Анатолійович, Герасимова Тетяна Олексіївна, Нестеренко Алла 
Никифорівна, Ніколаєвська Олена Анатолієвна, Полянко Віктор Во-
лодимирович, Попов Олександр Володимирович, Рудич Ольга Васи-
лівна, Сидорук Володимир Антонович, Чистяков Олексій Валерійо-
вич, Чистякова Тамара Василівна  

 
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 "Бібліотека інтелектуальних програм для до-
слідження та розв'язування задач обчислювальної математики з на-
ближеними даними для ком'ютерів гібридної архітектури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Інтелектуальні програми досліджують математичні властивості за-
дач, перевіряють відповідність отриманих властивостей алгоритму 
розв'язування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58056  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яновський Максим 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 "Симулятор бездротових локальних комп'ю-
терних мереж Mobile Wireless Hotspot Zones Simulator"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проектування та моделювання бездротових 
локальних комп'ютерних мереж в режимі симуляції з можливістю ви-
бору типів та сценаріїв розташування. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58057  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошинський  Євген Семенович, Процик Олександр Петрович, 
Світлична Софія Олександрівна, Дудник Олексій Сергійович, Каба-
нець Сергій Віталійович, Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна, 
Сіваконева Ганна Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Спосіб перевезення легкових автомобілів 
у вантажному модулі (ВМ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58058  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошинський  Євген Семенович, Процик Олександр Петрович, 
Світлична Софія Олександрівна, Дудник Олексій Сергійович, Каба-
нець Сергій Віталійович, Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна, 
Сіваконева Ганна Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Система процесу доставки легкових ав-
томобілів при змішаних перевезеннях за допомогою вантажного моду-
ля (ВМ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58059  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Володимир Володимирович, Грищук Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Context-free translator"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для допомоги розробки систем з багатомовним 
інтерфейсом. В програмі дотримані основні сучасні вимоги до інтер-
фейсу користувача, такі як доступність, інтерактивність та логічність, 
що дозволяє сказати, що розроблене програмне забезпечення є зруч-
ним для використання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58060  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатиренко Костянтин Вікторович , Бернацька Ірина Віталієвна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Театрально-концертна студія інвалідів "Добробут та злагода" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Проект "Театр - найефективніший механізм вихо-
вання і засвоєння знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58061  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцев Дмитро 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)  Монографія "Герпесвірусні нейроінфекції людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії викладені сучасні дані щодо клінічних проявів діагнос-
тики, лікування і профілактики герпесвірусних нейроінфекцій люди-
ни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58062  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Тарас Іванович, Гичка Сергій Григорович, Ткачишина Ната-
лія Юріївна, Горбань Владислав Олександрович, Марушко Юрій Во-
лодимирович, Гищак Тетяна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Сучасні методи діагностики та лікування ар-
теріальної гіпертонії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58063  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорко Дмитро Євгенович, 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 "Point of War"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58064  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бродовскі Богуслав (Богдан Бродовскі)  
 

Повне ім'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 "Шкипер. Руководство по управлению яхтой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник допоможе Вам приємно та безпечно керувати яхтою та по-
чувати себе справжнім шкіпером. Його упорядник, Богдан Бродовскі, 
"морський вовк", професійний шкіпер із 20-тирічним досвідом. Бог-
дан Бродовскі - офіційний представник ISSA в Україні, володар сер-
тифікатів Voditeij Brodice, RYA Yacht Master та ін.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58065  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бродовскі Богуслав (Богдан Бродовскі)  
 

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 "Шкипер. Справочник яхтсмена" ("Шкипер")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику описані базові та необхідні знання з управління яхтою, 
такі як навігація, робота з картами, ходіння в море в припливи та від-
ливи, пристрій яхти, способи виклику допомоги в морі, погода, на-
дання першої допомоги та багато іншої корисної інформації. Велика 
кількість малюнків, схем і фотографій допоможе легше та швидше за-
своїти знання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58066  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорченко Сергій 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 "Енергоблоку №4 РАЕС - 10 років" ("Енергоблоку №4 РАЕС-
10 років")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Довгим складним і водночас цікавим був його шлях від першого куба 
бетону до першого мегавата.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58067  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавриненко Роман 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 "Лис"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58068  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ющик Олексій Олексійович  
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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 "Нічна алея"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58069  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршов Геннадій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптурний твір "Рок-музикант Кен-Хенслі" ( "Рок-музикант Кен-
Хенслі")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58070  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Анатолій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тексти пісень "Збірник пісень" (українською та російською мова-
ми)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58071  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Анатолій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Віршована музична кіноказка "Сонячний Зайчик або Стрибунець-
Блискітка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58072  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Анатолій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Возвращение праздника" (Музыкальная пьеса-сказка в двух 
действиях, девяти картинах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58073  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Анатолій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Весенняя сказка" (Музыкальная пьеса в двух  частях, шести 
картинах с прологом и четырьма интермедиями)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58074  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Анатолій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Возьми меня с собой, дедушка!" (Новогодняя, музыкальная 
пьеса-сказка в двух частях, шести картинах с прологом)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58075  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поторак Леонід Міхаіл  
 

Повне ім'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 "Розвиваюча настільна гра та спосіб її проведення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано принцип побудови нової настільної гри, мета якої - 
розвиток логічного мислення , обгрунтовано її переваги відносно ін-
ших відомих ігор.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58076  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Тамара Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Радость, боль и печаль" (частина друга)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58077  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушко Роман Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ти в моїм серці одна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58078  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Валерія Юріївна  
 
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 "Шоу ляльок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Мама - Тетяна"; "Доня  Неля"; "Син Альберт"; 
"Изур"; "Тато Микола".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58079  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудник Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Слова пісні "Со щитом или на щите"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета пісні - на прикладі спартанських воїнів показати, що для гідної і 
доблесної людини більш цінним і важливим, ніж власне життя, є обо-
в'язок перед своєю країною: честь, відданість, відвага. Показати, що 
найсильніші почуття - для найсильніших людей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58080  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім), Дудник Ірина Миколаївна  
 
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)  Слова пісні "Мир и порядок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета пісні - передати ставлення  громадян великих держав-імперій, 
що існували в минулому, до своєї Батьківщини, готовність  захищати  
її мир і порядок.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58081  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім), Дудник Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова пісні "Величие  Империи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета авторів -  створити пісню, яка могла б бути Гімном суспільству, 
кращому з можливих -  Великих Імперії Світла; суспільству, спрямо-
ваного до Величі  у всіх її проявах, суспільству, заради  якого варто 
жити і боротися.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58082  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім), Яковенко Ірина Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова пісні "Гимн Будущему"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58083  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім), Яковенко Ірина Валентинівна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

48 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова пісні "О любви к Родине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58084  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю.Міаніє (псевдонім), Заболотько Олег Олександрович, Заболоть-
ко Анна 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)  Слова пісні "Единый мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58085  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мухаметова Анна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова пісні "Легенда любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета пісні - показати, що джерело Любові ніколи не вичерпується, 
якщо люди пам'ятають те найкраще, що у них було, цінують історію 
своїх почуттів, зберігають чарівність стосунків двох душ, чоловіка і 
жінки, сили і ніжності, захоплення і довіри. Одного разу спалахнувши, 
полум'я любові може не гаснути. Це ідеал, до якого треба прагнути.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58086  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міаніє М.Ю. (псевдонім)  
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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 "Разработка общей информационной модели сознания чело-
века и соответствующей ей теории"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета статті представити загальну інформаційну Модель Свідомості 
Людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58087  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міаніє М.Ю. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Научно-практическая деятельность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть діяльності системи - повернути формуванню особистості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58088  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міаніє М.Ю. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Тактика развития системы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58089  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міаніє М.Ю. (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарий театрализованной постановки "Дух 
Рыцарства - 5. Религии. Вера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З одного боку Віра - духовна основа релігії, яка дає людині силу, щастя, 
перспективи на позитивний результат. В сучасному світі релігій багато, а 
це веде до відповідних суперечностей і конфліктів. Напевне єдина ре-
лігія і єдина Віра - краще майбутнє для людини і суспільства в цілому. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58090  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Олександр Болеславович  
 

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, крес-
лення, збірник творів  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Конструкторская документация пневмогидравличе-
ских систем подачи топлива и сжатых газов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58091  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толочко Валентин Михайлович, Вакуленко Дар'я Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір учбового характеру "Інформаційний лист (брошура) "Комп'ю-
терна програма статистичної обробки анкетних даних забезпечення 
населення гомеопатичними лікарськими засобами PSPPD (program 
for statistical of the personal data) та алгоритм її використання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Інформаційний лист присвячено обґрунтуванню алгоритму обігу го-
меопатичних лікарських засобів в аптечних закладах всіх форм влас-
ності, якими користується більше 10% населення України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58092  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толочко Валентин Михайлович, Музика Тамара Федорівна, Зарічко-
ва 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Соціальні аспекти охорони праці і техніки безпеки в апте-
чних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації містять логічну схему викладення навчаль-
ного матеріалу, теоретичну частину з переліком основних посилань, 
практичну частину для семінарських і практичних занять, питання й 
тести для самопідготовки слухачів у системі післядипломної освіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58093  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змарко Юлія Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Профілак-
тика стоматологічних захворювань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах є вміння проводити обстеження стоматологічного хворо-
го, вивчення провідних методів профілактики, обґрунтування та фо-
рмулювання попереднього діагнозу, вміння аналізувати результати 
обстеження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58094  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимець Мар'яна 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 "Ортодонтія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах є: вміння проводити обстеження стоматологічного хво-
рого, вивчення провідних синдромів у дитячій терапевтичній стома-
тології, обгрунтування та формулювання попереднього діагнозу, 
вміння аналізувати результати обстеження та проводити диференцій-
ну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворювань 
тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58095  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах є: вміння проводити обстеження стоматологічного хво-
рого, вивчення провідних синдромів у дитячій терапевтичній стома-
тології, обгрунтування та формулювання попереднього діагнозу, 
вміння аналізувати результати обстеження та проводити диференцій-
ну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворювань 
тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58096  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлюк Віталій 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" 
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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 "Ортодон-
тія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах є: вміння проводити обстеження стоматологічного хво-
рого, вивчення провідних синдромів у дитячій терапевтичній стома-
тології, обгрунтування та формулювання попереднього діагнозу, 
вміння аналізувати результати обстеження та проводити диференцій-
ну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворювань 
тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58097  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах є: вміння проводити обстеження стоматологічного хво-
рого, вивчення провідних синдромів і симптомів у дитячій терапевти-
чній стоматології, обгрунтування та формулювання попереднього діа-
гнозу, вміння аналізувати результати обстеження та проводити дифе-
ренційну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворю-
вань тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58098  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пинда Мар'яна Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Ортодонтія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах є: вміння проводити обстеження стоматологічного хво-
рого, вивчення провідних синдромів і симптомів у дитячій терапевти-
чній стоматології, обгрунтування та формулювання попереднього діа-
гнозу, вміння аналізувати результати обстеження та проводити дифе-
ренційну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворю-
вань тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58099  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пинда Мар'яна Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Ортодонтія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В матеріалах є: вміння проводити обстеження стоматологічного хво-
рого, вивчення провідних синдромів і симптомів у дитячій терапевти-
чній стоматології, обгрунтування та формулювання попереднього діа-
гнозу, вміння аналізувати результати обстеження та проводити дифе-
ренційну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворю-
вань тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58100  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебідь Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Child 
therapeutic debtistry"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В матеріалах є: вміння проводити обстеження стоматологічного хво-
рого, вивчення провідних синдромів і симптомів у дитячій терапевти-
чній стоматології, обґрунтування та формулювання попереднього діа-
гнозу, вміння аналізувати результати обстеження та проводити дифе-
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ренційну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворю-
вань тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58101  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гевкалюк Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Детская те-
рапевтическая стоматология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах є: вміння проводити обстеження стоматологічного хво-
рого, вивчення провідних синдромів і симптомів у дитячій терапевти-
чній стоматології, обґрунтування та формулювання попереднього діа-
гнозу, вміння аналізувати результати обстеження та проводити дифе-
ренційну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворю-
вань тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58102  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гевкалюк Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Дитяча те-
рапевтична стоматологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В матеріалах є: вміння проводити обстеження стоматологічного хво-
рого, вивчення провідних синдромів і симптомів у дитячій терапевти-
чній стоматології, обґрунтування та формулювання попереднього діа-
гнозу, вміння аналізувати результати обстеження та проводити дифе-
ренційну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворю-
вань тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58103  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Zmova (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"Не буди!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Вот это да!", "Кошка", "В сердце нож!", "В нашем 
домике из толи", "Больно!", "Спам", "Кто тут? (Догостилась)", 
"Джентльмен", "День-ночь", "Дед Мороз", "Малыш", "Маленькая 
девочка", "Молчишь...", "Не буди!", "Не мама", "Переживёшь", 
"Покажи", " I love you baby", "Антигравитация", "Пригальмуй", 
"Співала", "Тікай", "Ты думаешь, всё узнал...", "Я буду танцевать с 
тобой!".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58104  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "200 суток не с тобою" ("Песня "200 суток") 
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір написаний у жанрі популярної музики, проте може ви-
конуватись і в інших жанрах, зокрема як рок-пісня, або як авторська 
пісня. Основна тема твору - кохання та відносини чоловіка і жінки. 
Сюжет твору складають роздуми чоловіка, який однаково сильно лю-
бить свою подругу і море та не може жити без них обох.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58105  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цорулік Юрій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Нечестивый союз. Рассвет тьмы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Споконвіку сили Добра і Зла змагалися за людські душі. Задля своєї 
перемоги сили Пекла застосовують надзвичайну міць чорної магії, ак-
тивізують найсильніших та найбільш обізнаних своїх адептів. Чи 
знайдуться добрі сили, які зможуть зупинити Ловця Душ та підтрима-
ти негласну рівновагу між Небесами та Пеклом?  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58106  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Не лечу без тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58107  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегліна Кіра Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Я выбираю любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга присвячена вічним темам: любов і дружба, щастя і призначен-
ня, взаємини чоловіка і жінки, батьків та дітей. Комусь призначено 
заслужити любов, хтось отримує її авансом. У кожному разі, над щас-
ливими відносинами потрібно працювати все життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58108  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Володимир Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Сборник песен "Второе дыхание"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор збірки талановитий композитор та співак. Чоловік толерантого 
віку, він зберіг душевну молодість, вміє знаходити радість у кожному 
подиху, у кожному прояві повсякденного життя та за молодим завзят-
тям передає це в своїх піснях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58109  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник малюнків "United colors of Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Серія малюнків складається з ілюстрацій, присвячених різним містам 
України, регіонам України, народам, а також Україні, в яких втілено 
оригінальний творчий авторський задум та у яких оригінальне зо-
браження символів поєднується з ідеєю об'єднання України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58110  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучирка Леся 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, складений твір, усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Пропедев-
тика детской терапевтической стоматологии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали підготовки студентів до роботи в клініці при засвоєнні дис-
ципліни "Дитяча стоматологія" - метою якої є підготовка лікаря-
стоматолога, здатного діагностувати і лікувати захворювання зубів, 
тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58111  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуда Катерина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Propaedeutic 
of child therapeutic dentistry"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки студентів до роботи в клініці при засвоєнні дис-
ципліни "Дитяча стоматологія" - метою якої є підготовка лікаря-
стоматолога, здатного діагностувати і лікувати захворювання зубів, 
тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58112  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуда Катерина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Пропедев-
тика  дитячої терапевтичної стоматології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки студентів до роботи в клініці при засвоєнні дис-
ципліни "Дитяча стоматологія" - метою якої є підготовка лікаря-
стоматолога, здатного діагностувати і лікувати захворювання зубів, 
тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58113  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змарко Юлія Костянтинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Профилак-
тика стоматологических заболеваний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Вміння проводити обстеження стоматологічного хворого, вивчення 
провідних методів профілактики, обґрунтування та формування по-
переднього діагнозу, вміння аналізувати результати обстежень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58114  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Prevention 
of dental deseases"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміння проводити обстеження стоматологічного хворого, вивчення 
провідних методів профілактики, обґрунтування та формування по-
переднього діагнозу, вміння аналізувати результати обстежень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58115  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Дитяча те-
рапевтична стоматологія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміння проводити обстеження стоматологічного хворого, вивчення 
провідних синдромів і симптомів, обґрунтування та формування по-
переднього діагнозу, вміння аналізувати результати обстежень та 
проводити диференційну діагностику.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58116  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Детская те-
рапевтическая стоматология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміння проводити обстеження стоматологічного хворого, вивчення 
провідних синдромів і симптомів, обґрунтування та формування по-
переднього діагнозу, вміння аналізувати результати обстежень та 
проводити диференційну діагностику.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58117  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Child 
terapeutic debtistry"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміння проводити обстеження стоматологічного хворого, вивчення 
провідних синдромів і симптомів, обґрунтування та формування по-
переднього діагнозу, вміння аналізувати результати обстежень та 
проводити диференційну діагностику.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58118  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергей Даль (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній твір "Путь к покаянию"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описуються події, які пов'язані з розповсюдженням ісламу на 
заході, та завдяки яким, на думку автора, трапилась трагедія одинад-
цятого вересня.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58119  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каргін Борис Борисович  
 

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)  Наукова стаття "Удосконалення механізму отримання потрібної та 
якісної інформації споживачем у галузі WEB-технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується розроблений механізм отримання потрібної та якісної 
інформації споживачем у галузі WEB-технологій, а також інтелектуа-
льна система взаємодії "Попит-пропозиція" на основі вибору категорії 
інформації (атрибутів таргентингу), які цікавлять споживача у галузі 
WEB-технологій, і включає в себе фільтрацію необхідної інформації 
для користувача, забезпечення якості інформаційних джерел, геотар-
гентинг для отримання регіональної інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58120  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черноволик Галина Олександрівна, Сетнік Наталія Юріївна, Лаза-
рев Ярослав 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 "Автоматизована система "Smart travel" фо-
рмування подорожей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизована система призначена для оптимізації подорожей та 
планування маршрутів бізнес-поїздок та екскурсій. Програма аналізує 
введену користувачем інформацію про місцезнаходження, пункт при-
значення, орієнтовані грошові витрати (бюджет майбутньої подорожі), 
та кількість мандрівників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58121  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Леонід Григорович, Дегтярьова Ірина Борисівна, Кубатко 
Олександр Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Україна та ЄС: передумови та вектори соціа-
льно-економічної інтеграції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані основні напрями співпраці та шляхи соціально-
економічної інтеграції України до ЄС, подана характеристика сучас-
ного стану соціально-економічної політики ЄС, проаналізовані дина-
міка розвитку соціально-економічних зв'язків ЄС із країнами-
кандидатами на вступ до ЄС і основні шляхи щодо вдосконалення 
економічної співпраці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58122  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Василь 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)  Слова пісні "И рождалась Вера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета пісні - показати шлях гідних людей, які зробили вибір стати Вої-
нами Світла і Лицарями Духу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58123  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Василь Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова пісні "Свет Небесного Огня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця пісня - звернення-заклик гідних людей до всїх інших людей цього 
світу: відкрити свої серця для Віри і Любові, і впустити Світло Небес-
ного Вогню в Свої Душі, в кінцевому підсумку взяти в руки меч і би-
тися зі Злом за Світло і за Любов.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58124  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Василь Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова пісні "Мы для чести были рождены"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета пісні - передати віру, ставлення і почуття справжніх Лицарів, 
цінності, за які вони борються, показати, що в цьому світі є люди, на-
роджені з самим великим призначенням - битися за добро, люди, яким 
допомагає Творець.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58125  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Віталій Михайлович, Леонідова Ольга Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова пісні "Офицеры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Мета пісні - висловити почуття людей, які зробили вибір у своєму 
житті назавжди, цей вибір - найвищий - служіння Богу і Вітчизні, во-
ни віддані цьому вибору і сміливо говорять про це, тому що вони - Во-
їни, Лицарі - люди з Вогню та Сталі, справжні служителі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58126  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотько Олег Олександрович, Тетеряченко Михайло Миколайо-
вич, Семеренко Ігор 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)  Слова пісні "Сила Воина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета пісні - показати, що все в нашому житті залежить, насамперед, 
від нас - від нашого вибору, від нашої віри і самовіддачі: або прекрас-
не майбутнє, або вічна війна; показати, що якщо людина хоче бути 
сильною і щасливою, то вона повинна стати воїном і битися за свою 
душу, за своє майбутнє.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58127  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Ірина Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова пісні "О наставнике"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета пісні - показати, що для кожної людини, яка вибрала по життю 
битися і перемагати, необхідний наставник, мудра рада та підтримка 
якого роблять людину сильнішою, допомагають гідно проходити 
складні життєві ситуації і, в кінцевому підсумку, досягти мети.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58128  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храмова Олеся Олександрівна, Мухаметова Анна Вікторівна  
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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)  Слова пісні "Земле посвящается"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета пісні - передати почуття людини, яка любить Землю, цей світ, 
любить життя у свіх його проявах, вміє бачити прекрасне навколо, 
цінувати його і бути щасливою від того, що живе.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58129  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнап Андрій Миколайович, Ковальчук Сергій Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний документообіг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронний документообіг - сукупність процесів створення, оброб-
лення, правлення, передання, одержання, зберігання, використання 
та знищення електронних документів, які виконуються із застосуван-
ням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням фак-
ту одержання таких документів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58130  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сміянов Владислав Анатолійович, Тарасенко Світлана Вікторівна, 
Сміянова Ольга Іванівна, Деміхова Надія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод дистанційної медичної допомоги хворим на 
артеріальну гіпертензію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для підвищення якості медичної допомоги.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58131  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранова Ірина Володимирівна, Охримець Анна Максимівна  
 

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 "Daily English"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє вивчати англійську мову.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58132  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимець Мар'яна 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 "Ортодон-
тія"/"Ортодонтия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали є вмінням проводити обстеження стоматологічного 
хворого, вивчення провідних синдромів і симптомів у дитячій терапе-
втичній стоматології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58133  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Детская хи-
рургическая стоматология"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали є вмінням проводити обстеження стоматологічного 
хворого, вивчення провідних синдромів і симптомів у хірургічній сто-
матології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58134  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебідь Оксана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Child 
surgical dentistry"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали є вмінням проводити обстеження стоматологічного 
хворого, вивчення провідних синдромів і симптомів у хірургічній сто-
матології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58135  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучирка Леся 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  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Дитяча хі-
рургічна стоматологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58136  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бандрівський Юрій Любомирович  
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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 "Child 
surgical dentistry"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58137  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бандрівський Юрій Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний 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 "Детская хи-
рургическая стоматология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58138  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бандрівський Юрій Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Дитяча хі-
рургічна стоматологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58139  
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Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якушевич Вадим Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація "Регламент технологического процесса изго-
товления вещества взрывчатого промышленного гранулированного 
гранулит К"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для виготовлення промислових гранульованих аміачно-селітрених 
вибухових речовин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58140  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якушевич Вадим Володимирович  
 

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)  Технічна документація "Эмульсионные ЭК и полимерные ПК компо-
зиции"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технічна документація поширюється на композиції емульсійні ЕК та 
полімерні ПК, які є компонентом для приготування найпростіших 
гранульованих вибухових речовин ІІ класу за умовами застосування 
на місцях ведення вибухових робіт.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58141  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якушевич Вадим Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація "Регламент технологического процесса прои-
зводства композиций эмульсионных ЭК и полимерных ПК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Документація поширюється на процеси підготовки сировини і приго-
тування композицій, які є складовими грануліта К.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58142  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 
Андрій Володимирович, Макаров Денис Петрович, Мартинов Сергій 
Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР ІН-
ТЕРНАЦІОНАЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Реєстр місць збері-
гання транспортних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено для інформаційно-аналітичної підтримки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58143  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 
Андрій Володимирович, Макаров Денис Петрович, Мартинов Сергій 
Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О.-Трейдер Інтерна-
ціонал" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Пошукова система 
документів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58144  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 
Андрій Володимирович, Макаров Денис Петрович, Мартинов Сергій 
Валерійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР ІН-
ТЕРНАЦІОНАЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце "Екзаменатор 
ПДР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для процесу пробного складання теоретичних іспитів для отримання 
права керування транспортним засобом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58145  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 
Андрій Володимирович, Макаров Денис Петрович, Мартинов Сергій 
Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР ІН-
ТЕРНАЦІОНАЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Фізичні та юридичні 
особи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для формування даних контрагентів організації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58146  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 
Андрій Володимирович, Макаров Денис Петрович, Мартинов Сергій 
Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР ІН-
ТЕРНАЦІОНАЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Облік бланкової 
продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма створена для інформаційно-аналітичної підтримки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58147  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 
Андрій Володимирович, Макаров Денис Петрович, Мартинов Сергій 
Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР ІН-
ТЕРНАЦІОНАЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Реєстр страхових 
випадків та ДТП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для інформаційно-аналітичної підтримки. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58148  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2015  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Ukraine 
Nation Cup. Кубок Нации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58149  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слабкий Геннадій Олексійович, Орда Олександр Миколайович, Че-
пелевська Людмила Андріївна, Любінець Олег Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Сучасні та прогнозні тенденції смертності населення 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сучасні та прогнозні тенденції смертності населення 
України: [монографія] / Г.О. Слабкий, О.М. Орда, Л.А. Чепелевська, 
О.В. Любінець. - К., 2010. – 180 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58150  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Державні соціальні стандарти у сфері охорони здоров'я 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Державні соціальні стандарти у сфері охорони здоро-
в'я України: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 196 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58151  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

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 інформа-
ційні технології" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Кадри: Службові посвідчення МВС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для нанесення на спеціальний бланк службово-
го посвідчення персональних даних осіб.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58152  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рохварг Сергій Леонідович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні інформа-
ційні технології" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оперативний талон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для друку оперативних талонів призначена для нанесення 
на спеціальний бланк оперативного талону даних автомобіля, на який 
зазначений талон видається.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58153  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій документального кінофільму "Вадим Бойко. Passion"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58154  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Дитячі молитви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58155  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добробабенко Юрій Валентинович  
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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)  Книга "Джазовая система. Система построения мелодической компо-
зиции и гармонии в современном джазе" ("Джазовая система")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58156  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горячев Павло Володимирович, Рудь Микола Володимирович, Тара-
канов Сергій 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 "Реєстр аграрних розписок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система, що містить відомості про обов'язкові реквізи-
ти виданих та погашених аграрних розписок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58157  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошюра "Інформаційний лист №2 "Комп'ютерна програма статис-
тичної обробки анкетних даних ADPQ_(SPPhS)  для визначення по-
треб у соціальному захисті спеціалістів фармації та алгоритм її вико-
ристання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційний лист присвячено обґрунтуванню алгоритму визна-
чення потреб у соціальних послугах та створенню соціальних станда-
ртів на їх основі для спеціалістів фармації. В інформаційному листі 
вперше пропонується комп'ютерна програма ADPQ_(SPPhS) 
(Automatic data processing questionnaires (attitude to an existing social 
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protection for pharmacy specialists (SPPhS)) та алгоритм її реалізації, 
яка має значно підвищити якість проведення наукових досліджень з 
вивчення «соціальних послуг та соціальних стандартів для спеціаліс-
тів фармації» та скоротити витрати часу на їх проведення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58158  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демидов Денис Миколайович (У нас не курят)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хочется верить в любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58159  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбик Петро Петрович, Абрамов Микола Віталійович, Петрановсь-
ка Алла Леонідівна, Пилипчук Євген Володимирович, Васильєва 
Олександра Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Тимчасовий технологічний рег-
ламент на виробництво магнітної рідини ТТР 03291669.017:2014"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58160  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Олена Анатоліївна, Ковальчук Світлана Олексіївна, Пету-
нін Андрій Володимирович  

 

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, ілюст-
рація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-освітнього характеру "Методичні вказівки до виконан-
ня курсового проекту з дисципліни "ЛОГІСТИКА" для студентів 
денної форми навчання за напрямком 6.070101 "Транспортні техноло-
гії (автомобільний транспорт)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі наведені методичні вказівки до виконання курсових проектів 
з дисципліни "Логістика", рекомендовану літературу та додатки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58161  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Застосування 
кубічного сплайну вираженого через похили в якості початкових умов 
при визначенні залишкового розмиву"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена визначенню залишкового розмиву на мостових 
переходах при довільному повздовжньому профілі дна. З цією метою 
застосовується апарат кубічних сплайнів зі спрощеною схемою обчис-
лення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58162  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербовський Олексій Валерійович, Лісовал Анатолій Анатолійович, 
Свистун Юрій Анатолійович, Нижник Максим Євгенович  

 

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 "Математична модель всережимного елект-
ронного регулятора двигуна внутрішнього згоряння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

КП дозволяє визначати параметри системи паливоподачі дизеля в 
статичному і динамічному режимах, впливаючи на: координату по-
ложення електронної педалі; частоту обертання колінчатого вала ди-
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зеля. Результати розрахунку автоматично виводяться в програмному 
середовищі MATLAB (R13).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58163  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  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 "Критеріальне 
рівняння залишкового розмиву"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі представлені рекомендації щодо визначення довжини зони 
стиснення у верхньому б'єфі мостового переходу та коефіцієнту стис-
нення потоку під мостом для залишкового розмиву.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58164  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розробка інфор-
маційно-комунікаційної системи трансферу енерго- та ресурсозбері-
гаючих технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються основні проблеми організації трансферу технологій 
між вищими навчальними закладами вітчизняного сегменту і заціка-
вленими особами задля комерціалізації об'єктів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58165  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

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 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Розро-
бка методу визначення складності маршруту міського пасажирського 
транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено оцінку складності праці водіїв на маршрутах міського па-
сажирського транспорту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58166  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербовський Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Моделювання всережимного електронного регулято-
ра швидкості дизеля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Змодульовано всережимний електронний регулятор швидкості дизе-
ля, що дає можливість визначити параметри системи паливоподачі 
дизеля, впливаючи на: координату положення електронної педалі; ча-
стоту обертання колінчастого вала дизеля; параметри настройки ре-
гулятора і паливного насоса високого тиску.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58167  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Денис Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмне забезпечення "СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРООБІ-
ГУ" ("СОТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

СОТ створене з метою обробки та зберігання інформації щодо товаро-
обігу між суб'єктами господарювання, а також для управління взає-
мовідносинами.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58168  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор Вале-
нтинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Pws.BAS" rus "Екологически безопасные 
гидравлические расчеты: русел, каналов и водотоков параболическо-
го сечения "Parabola с донной вставкой" для условий двустороннего 
регулирования влаги на осушаемых переувлажненных сельскохозяй-
ственных землях Украины" ("Гидравлические расчеты русел, кана-
лов и водотоков параболического поперечного сечения "Parabola с 
донной вставкой" Pws.BAS rus")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базується на методиці та технічних комп'ютерних можли-
востях миттєвого визначення витрат води для умов осушення та зво-
ложення сільськогосподарських земель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58169  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор Вале-
нтинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "P. BAS" rus "Екологически безопасные гид-
равлические расчеты: русел, каналов и водотоков параболического 
поперечного сечения "Parabola" для условий двустороннего регули-
рования влаги на осушаемых переувлажненных сельскохозяйствен-
ных землях Украины" ("Гидравлические расчеты русел, каналов и 
водотоков параболического поперечного сечения "Parabola" P. BAS" ru ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма базується на методиці та технічних комп'юте-
рних можливостях миттєвого визначення витрат води в умовах осу-
шення та зволоження сільськогосподарських земель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58170  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор Вале-
нтинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Т. BAS" rus "Екологически безопасные гид-
равлические расчеты: русел, каналов и водотоков трапецеидального 
поперечного сечения "Trapecija" для условий двустороннего регули-
рования влаги на осушаемых переувлажненных сельськохозяйствен-
ных землях Украины" ("Гидравлические расчеты: русел, каналов и 
водотоков трапецеидального поперечного сечения "Trapecija" Т. 
BAS" rus")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базується на методиці та технічних комп'ютерних можли-
востях миттєвого визначення витрат води для умов осушення та зво-
ложення сільськогосподарських земель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58171  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАБ І ФАРМА ІНЖИ-
НІРИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Печатка Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАБ 
І ФАРМА ІНЖИНІРИНГ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок містить назву підприємства  та його логотип, композиційно 
оформлені в традиційній формі печатки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58172  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басова Ольга Василівна, Третяк Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм ви-
вчення якості життя у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію при засто-
суванні різних програм хіміотерапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується вивчити якість життя у хворих на гостру мієлоїдну 
лейкемію методом анкетування за допомогою спеціалізованих та за-
гальних опитувальників до початку лікування, після другого курсу 
терапії, перед наступним (коли очікується поліпшення стану хворого 
після виходу з нейтропенії), при констатації ремісії, якщо вона спосте-
рігається, та через 1, 3, 10 років для вивчення віддалених результатів 
лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58173  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рева Олег Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Серія ескізів для упаковок каш швидкого приготу-
вання Blyskwiczna Owsianeczka"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Серія для упаковок каш швидкого приготування включає в себе 7 на-
йменувань ескізів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58174  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хома Михайло Степанович (Дзідзіо), Парфенюк Володимир Ігорович 
(Вова зі Львова)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Пісня про павука, який уособлює в собі доброго і щирого хлопця. Але 
з появою в його житті жінки - павучихи, все пішло шкереберть, оскі-
льки його супутниця була невдоволена його способом життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58175  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хома Михайло Степанович (Дзідзіо), Баранов Віктор Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кобіта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про жадібну сусідку, яка ніколи ні з ким нічим не ділилася.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58176  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма, спрямована на захист материнства та ди-
тинства, усвідомлення духовно-моральних цінностей, пробудження та 
відродження людини" (зі змінами та доповненнями)" ("Програма ду-
ховного відродження")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературно-художнє видання психологічного характеру. Невеликі 
статті-роздуми про духовну сутність людини та її вчинки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58177  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головаха Максим Леонідович, Нерянов Юрій Михайлович, Кудієв-
ський Анатолій Володимирович, Москальков Олександр Петрович, 
Шишка Ігор Васильович, Чорний Вадим Миколайович, Кожем'яка 
Максим Олександрович, Баніт Олег Васильєвич  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Травматологія та ортопедія. Навчально-
наочний посібник до самостійної роботи (в алгоритмах, ситуаційних 
задачах та кросвордах) для викладачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58178  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленко Лариса Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "У світі мистецтв"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розповідається про видатних митців вітчизняного та світового 
мистецтва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58179  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерко Красовський (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "П'єса на одну дію "Голоси в темряві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'єса про життя, його цінності і про важливість вибору.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58180  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друзьяк Микола Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка наукових творів "Здоровье как образ жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з: "Главный фактор здоровья", "Как продлить 
быстротечную жизнь", "Атеросклероза может не быть","Вода здоро-
вья и долголетия", "Здоровье матери и ребенка", "Почему мы полнеем".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58181  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щур Микола Іванович (Микола Гулько)  
 

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 та текстів до пісень "ЖЕНЩИНА ЛЮБИМАЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58182  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копиткова Юлія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, ілюст-
рація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрований опис "Ресторан здоровой пищи DetoxCafe"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58183  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маньков Олександр Олександрович, Червоненко Ігор Альфредович  
 

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 "ТОТУС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58184  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт "Науково-дослідна робота "Мережа-1" ("Мережа-1")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58185  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерман Галина Юріївна, Пальчук Олександр Олександрович, Пили-
пенко Інна Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прогнозування ефективності заходів розви-
тку інформаційних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма формує список змін, що необхідно провести для реалізації 
обраної стратегії. В основі методу прогнозування використовуються 
нечіткі бази знань, нечітка логіка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58186  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Віктор Володимирович, Лівшиць Олександр Лазаревич, 
Шпатенко Віктор Сергійович, Шпатенко Тетяна Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Новые концепции совершенствования быстроходных эле-
ктрических машин" Руководство по модернизации магнитных серде-
чников и систем охлаждения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58187  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 харак-
теристики тепловиділення в газових двигунах з іскровим запалюван-
ням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною відмінністю цієї методики від класичної методики проф.  
І.І. Вібе є те, що при розрахунку характеристики тепловиділення вра-
ховується зміна показника згоряння в процесі згоряння. Встановлено, 
що фактори, які найбільше впливають на характеристику тепловиді-
лення, можна поділити на дві групи.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58188  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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, похі-
дний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика розрахунку тепло-
віддачі до стінки циліндра в газових двигунах з іскровим запалюван-
ням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Приведена методика дозволяє в двозонній моделі процесу згоряння, 
якщо тепловіддача в стінки циліндра розраховується окремо по зонах, 
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враховувати розподілення джерел конвективного теплообміну і теп-
лообміну випромінюванням. Для розрахунку коефіцієнта тепловіддачі 
використовується залежність В. Аннанда.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58189  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Стан та шляхи удосконалення 
обліку деривативів у сучасних умовах господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Деривативи - це складний інструмент фінансового ринку, одне з осно-
вних призначень якого - зменшення економічних ризиків підприємст-
ва. Облік, як складова системи управління підприємством, приймає 
безпосередню участь у процесі зниження ризиків через правильне ві-
дображення інформації по деривативах на бухгалтерських рахунках. 
Наведений матеріал з обліку деривативів дасть змогу бухгалтерам-
практикам та студентам забезпечити високий рівень аналітичності 
даних та задовольнити керівників інформацією для якісного прийнят-
тя рішень. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58190  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воропаєв Альберт Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ АДМИРАЛ-
ТЕЙСТВ ВО ВСЕМ МИРЕ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58191  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сірик Олександр Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕОПОЛІС ДЖАЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Ескіз статуетки "Золотий лев"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз, згідно якого створюється статуетка "Золотий лев", призначена 
для вручення нагород в музичній галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58192  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брацкова Зінаїда Михайлівна, Чередніченко Андрій Леонідович, До-
роговцева Лілія Миколаївна, Герзанич Євгеній Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут 
соціально-економічного розвитку міста" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система формування баз да-
них промислового і наукового комплексів м. Києва" ("Комп'ютерна 
програма ІС "Промисловість і наука")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створена з метою взаємодії між промисловими, науковими 
підприємствами м. Києва та місцевими органами влади для аналізу та 
підтримки прийняття рішення щодо інноваційної та інвестиційної по-
літики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58193  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Здоренко Валерій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій реаліті-шоу "Измени себя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Телевізійний проект - являє собою реаліті-шоу, головною інтригою 
якого є протистояння між молодістю і життєвим досвідом. На проект 
набирають 3 команди людей різних груп.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58194  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 

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. "Свято-Миколаївський 
храмовий комплекс в селі Дейманівка Пирятинського району Полта-
вської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Храм-ротонда. Будівля храму є центричною однокупольною з відкри-
тою галереєю по периметру. Місткість храму - 100 парафіян, загальна 
площа - 219 кв. м., будівельний об'єм - 2550 куб.м. Проект: 2014 р., ре-
алізація - з 2014 р.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58195  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Мужчины так устроены... Бороться с жизнью - напрасный 
труд, научись участвовать в ней, наслаждаясь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головна героїня твору - лікар акушер-гінеколог, яка є досвідченим 
фахівцем, вродливою, сексуальною і розумною жінкою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58196  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Олександр Юрійович  
 

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)  Стаття "Реинжиниринг бизнес-процессов на предприятиях"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядаються особливості реінжинірингу бізнес-процесів на 
підприємствах як інструмент створення переваг у конкурентній  бо-
ротьбі за покупця за рахунок змінення внутрішніх процесів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58197  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Людмила Миколаївна, Молодиченко Валентин Вікторович, 
Воровка Володимир Петрович, Гришко Світлана Вікторівна, Стеци-
шин Микола Миколайович, Порохова Лариса Анатоліївна, Сурядна 
Наталія Миколаївна, Непша Олександр Вікторович, Зав'ялова Тетя-
на Василівна, Бондарець Дмитро Сергійович, Сапун Тетяна Олексан-
дрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Хрестоматія "Фізична географія Запорізької області"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія / 
Відп. ред. Л.М. Даценко. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельни-
цького, 2014. – 200 с. 

 
Анотація   

У хрестоматії подано наукову та навчально-методичну інформації 
щодо фізико-географічних складників Запорізької області. Кожен роз-
діл написаний фахівцями з відповідних проблем і має питання само-
контролю, тестові завдання та перелік використаної і рекомендованої 
літератури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58198  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обідник Микола Дем'янович, Маліцький Олексій Сергійович, Ні-
кольський Михайло Миколайович, Польова Марія Валеріївна, Івчен-
ко Ксенія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний додаток для пристрою введен-
ня інформації "Star Button"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Встановивши цю програму, користувач має можливість використову-
вати приєднаний до його робочої машини пристрій введення інфор-
мації типу "Star Button".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58199  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обідник Микола Дем'янович, Маліцький Олексій Сергійович, Ні-
кольський Михайло Миколайович, Польова Марія Валеріївна, Івчен-
ко Ксенія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "NeuroDesigner"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма призначена для автоматизованого створення ін-
тер'єру. Використовуючи цю програму, користувач отримує готовий 
дизайн інтер'єру, що відповідає його психологічним особливостям та 
естетичним вподобанням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58200  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Людмила Миколаївна, Молодиченко Валентин Вікторович, 
Непша Олександр Вікторович, Воровка Володимир Петрович, Суряд-
на Наталія Миколаївна, Прохорова Лариса Анатоліївна, Гришко Сві-
тлана Вікторівна, Стецишин Микола Миколайович, Зав'ялова Тетяна 
Василівна, Сапун 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)  Монографія "Південно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, 
геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, 
геолого-геморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія / 
Л.М. Даценко, В.В. Молодиченко, О.В. Непша та ін.; відп. ред. Л.М. 
Даценко. - Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 
2014. – 308 с. 

 

Анотація   

У монографії викладені результати багаторічних геолого-
геоморфологічних досліджень Північно-Західного Приазов'я.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58201  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Даніїл Сергійович, Вартанян Василь Михайлович, Романен-
ков Юрій Олександрович, Артьомова Аліна Вадимівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Ха-
рківський авіаційний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Короткострокове прогнозування макроеко-
номічних процесів в умовах інтервальної невизначеності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58202  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенков Юрій Олександрович, Вартанян Василь Михайлович, 
Ревенко Даніїл Сергійович, Зейнієв Теймур Гідаятович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Ха-
рківський авіаційний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка відносного рівня ефективності ієра-
рхічної системи бізнес-процесів організації матричним методом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58203  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенков Юрій Олександрович, Вартанян Василь Михайлович, 
Ревенко Даніїл Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Ха-
рківський авіаційний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Динамічне комплексування прогнозних оці-
нок в системі управління виробничо-економічними процесами на під-
приємстві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58204  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлівний Микола Григорович, Черненко 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 "Словник вживаних термінів з основ медичних знань"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тлумачний словник містить понад 4000 визначень і термінів, мікро-
статей, які стосуються основ медичних знань. Це перше вітчизняне 
видання такого типу, яке набуває самодостатності в якості довідника - 
посібник при оволодіванні набором лексикону з широкого спектра за-
гальних медичних знань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58205  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісіль Микола Іванович, Черненко Дмитро Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інвестиційний проект створення міні-свиноферми в 
особистому селянському господарстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58206  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Словник екологічних термінів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник складається щонайменше з 250 термінів з екологічної та 
еколого-економічної тематики. Словник розроблено як супровідний 
та допоміжний засіб для полегшення вивчення дисципліни "Екологі-
чний менеджмент". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58207  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Шкляр Вікторія Вікторівна, Кар-
пенко Оксана Олександрівна, Бабина Олена Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Антикризовий менеджмент на підприємствах 
водного транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику визначено основні поняття щодо антикризового менедж-
менту на підприємствах водного транспорту. Охарактеризовано кризи 
в розвитку соціально-економічних систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58208  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюк Віктор Ігорович  
 

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)  Стаття "Особливості офшорного бізнесу в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58209  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремко Олег Іванович  
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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)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розповідь "Кілька днів з життя простого хлопчака"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58210  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Пока во здравии, пока ещё дышу..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58211  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олександр Ростиславович (Марвиз)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Созвездие Андромеды"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "GRAVE"; "Немного попсы"; "Павана"; "Созвез-
дие Андромеды"; "Привет Мирей" (посв. Великой М.Матье); "Шут-
ка"; "Радуга"; "В стиле Кантри"; "Лаура"; "Ноктюрн".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58212  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Василь Миколайович, Іваницький Ярослав Лаврентійович, 
Гембара Оксана Володимирівна, Чепіль Ольга Ярославівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 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 "Програма розрахунку концентрації водню в 
плоских елементах конструкцій за дії силових навантажень" ("DIFUS 
STRES")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку за допомогою методу скінчен-
них елементів концентрації водню з урахуванням напружено-
деформованого стану у плоских елементах конструкцій. За допомогою 
програми також можна проводити обчислення і для випадку осьової 
симетрії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58213  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тетяна Сергіївна, Кожевніков Георгій Костянтинович, 
Липчанська Юлія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний навчальний посібник з дисци-
пліни "Захист даних в комп'ютерних мережах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для: підвищення ефективності навчання із за-
стосуванням комп'ютерних навчальних засобів, а також автоматизо-
ваної перевірки знань студентів під час проведення аудиторних за-
нять або підсумкового контролю знань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58214  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Олег-Ігор Федорович (Оііі Фтар )  
 

Повне ім'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 "Змінитись або загинути"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Інформація духовно-провіденційного типу. Спроба месіаністичного 
викладу з позицій Плероми. Люди, котрі живуть не хлібом єдиним, не 
можуть не розуміти, що нинішня цивілізація поставила себе на грань 
загибелі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58215  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Олег-Ігор Федорович (Оііі Фтар)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезії "Місцезнаходження священного Грааля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

З часу розп'яття нашого Спасителя Ісуса Христа не припиняються 
пошуки священного Грааля, чаші, в котру за переказами була проли-
та кров.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58216  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпортько Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Специфікація 
графічного формату HBF-LS.Версія 1.0" ("Специфікація графічного 
формату HBF-LS v. 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 HBF-LS - ієрархічний растровий формат для стримання зображень 
без втрат, який заснований на форматі PNG. Цей формат рекоменду-
ється використовувати насамперед для компресії громіздких кольо-
рових трикомплектних 24-бітних зображень у кольоровій моделі PGB.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58217  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адамів Марта Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 
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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 "Антисипативний менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначено антисипативний менеджмент як цілеспрямований вплив 
керівної системи організації на керовану, з метою забезпечення завча-
сного визначення потенційних явищ внутрішнього і зовнішнього се-
редовища на засадах полівекторного дослідження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58218  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкотруб Оксана Петрівна, Волкотруб Олена Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LimitedTime"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть програми полягає в захисті забезпечення шляхом обмеження ча-
су роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58219  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ставицький Павло Валерійович, Самусько Богдан Миколайович, 
Столярик Павло 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 "Words with frog"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для вивчення іноземних слів. До-
даток успішно поєднує науковий підхід та ігрові принципи для ефек-
тивного та швидкого вивчення іноземних слів. Користувачеві пропо-
нується ефективна методика, яка забезпечує якісне і ефективне ви-
вчення іноземних слів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58220  
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Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравців Василь Степанович, Жук Петро Володимирович, Полюга 
В'ячеслав Олексійович, Колодійчук Ірина Анатоліївна, Гулич Ольга 
Іванівна, Григоренко Олена Василівна, Бегень Олеся Романівна, Гав-
рилюк Володимир Васильович, Горин Галина Василівна, Башинська 
Юлія Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук Украї-
ни 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою "Використан-
ня природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на за-
садах сталого розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано вибір показників та індикаторів сталого використання 
природних ресурсів гірських територій на прикладі Карпатського ре-
гіону України; розроблено методичні прийоми оцінювання сталого 
природокористування в регіоні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58221  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьова Антоніна Петрівна (Кароліна Writes)  
 

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 "На добраніч малюки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58222  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимов Ігор Григорович, Азаренко Дмитро Сергійович, Ніценко 
Артем Володимирович, Шелєпов Владислав Юрійович  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Голосовий калькулятор" ("ГК")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для обчислення математичних виразів, введених 
за допомогою голосу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58223  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 
"СІДКОН" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Технологии вы-
хода украинских компаний на рынки Евросоюза"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі наведено розгорнуте питання щодо Європейського союзу як 
торгівельного партнера для українського бізнесу, а саме: стандарти та 
нормативні вимоги Євросоюзу, аналіз нових можливостей та основні 
ризики зовнішньоекономічної безпеки для українських компаній та 
бізнесу на європейському ринку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58224  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панков Дмитро Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Родюче поле Ірію"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58225  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
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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 фізку-
льтурно-оздоровчого комплексу (ФОК) під спортивний комплекс 
"Ринг-Арена" по вулиці Райдужна, 33-А в Дніпровському районі міс-
та Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Загальна площа ділянки для реконструкції ФОП складає 3250,97 кв.м. 
"Ринг-Арена" розміщена в багатоповерховій житловій забудові у 
Дніпровському р-ні м. Києва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58226  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олег Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опис, концепція та правові засади проекту "Справе-
дливое такси"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58227  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олег Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опис, концепція та правові засади проекту "Фонд 
взаимопомощи "одна гривна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58228  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Георгій-Григорій, Юрій Бондаревський (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Один другу" ("Один одному. Друг другу")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За жанром роман - сучасна міська соціально-психологічна мелодрама. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58229  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Віталій Анатолійович, Вовк Вячеслав Володимирович, Ро-
щепкін Олександр Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський політехні-
чний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SD-CAD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прикладна програма для розрахунку, моделювання та аналізу спіра-
льних свердел.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58230  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єва Адамс (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Сказки эльфов из шкатулки" или История о том, как 
ангел Алекс и принцесса эльфов Лаки Роз принесли мир в свою стра-
ну" ("Сказки эльфов из шкатулки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58231  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Віта Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів мульт-героїні "FREEUKRAINKA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів являє собою зібрання стилізованої мультиплікаційної 
дівчинки, виконаних графічно.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58232  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисовський Денис Олександрович,  Богдан Олексій В'ячеславович, 
Хоменко Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Protrader"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Протрейдер - це програмний комплекс для повноцінного існування 
брокерської, біржової та інвестиційної діяльності. Він дозволяє пра-
цювати на ринку Форекс, ф'ючерсів, опціонів, крипто-валют та цін-
них паперів на міжнародних ринках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58233  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисовський Денис Олександрович,  Богдан Олексій В'ячеславович, 
Хоменко Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Protrader 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Торгова платформа Protrader 2 - це програмний комплекс для бірж та 
брокерських компаній. У Protrader 2 розроблено інтерфейс користу-
вача, додані нові можливості для автоторгівлі, оптимізована робота 
програми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58234  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисовський Денис Олександрович,  Богдан Олексій В'ячеславович, 
Хоменко Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Protrader 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Торгова платформа Protrader 3 - це програмний комплекс для бірж та 
брокерських компаній. У Protrader 3 розроблено інтерфейс користу-
вача, додані нові можливості для автоторгівлі, оптимізована робота 
програм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58235  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний комплект "Дидактично-роздатковий матері-
ал. Середня група (4-5 років)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дидактично-роздатковий матеріал є складовою навчально-
методичного комплекту "Я і світ навколо мене", за авторською інтег-
рованою технологією, відповідно до оновленого базового компонента 
дошкільної освіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58236  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний комплект "Я пізнаю світ: Розмальовка. Се-
редня група (4-5 років)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект складається із 32 малюнків, сюжети яких відповідають ін-
тегрованому плануванню в середній групі дитячих дошкільних закла-
дів. Запропонований роздатковий матеріал забезпечить досягнення 
результатів змісту модульно-освітніх ліній оновленого базового ком-
плекту, допоможе організувати навчально-ігрову діяльність дітей, 
стимулюватиме їхню пізнавальну активність, самостійність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58237  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабузенко Оксана Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Осінь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58238  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томило Євгеній 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 "Ліхтарі..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58239  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таірова Катерина Анатоліївна (RemiX)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Хай живе Україна!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Ми горді, що родилися в Україні", "Провідниця, 
яку звали Жанна", "Літо", "Ти моє життя", "Симфонія кохання", 
"Українська коломийка", "Полька RemiX", "Країна мрій", "Віват", 
"Хай живе Україна!".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58240  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сусло Юрій Олексійович, Собко Віктор Сергійович, Поліщук Дмитро 
Володимирович, Марієва Ізабелла Всеволодівна  

 

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 "Путь на Юг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень, яка відображає почуття людей та сутність життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58241  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петровський Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На малюнку зображено прямокутник із округлими кутами, всередині 
якого розташовані літери "Э" і "Р". Риска, що горизонтально прохо-
дить через середину літери "Э", виконана у формі блискавки, отвір у 
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літері "Р" має форму шестикутника. Під малюнком розташований 
напис "ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58242  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилін Анатолій Михайлович, Кобилін Ілля 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 "Програмна система для розрахунків по фі-
нансовим функціям та визначення індикаторів фінансової безпеки ба-
нків з використанням засобів нестандартної інтервальної математики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання розрахунків кількісно-
фінансового аналізу умов і результатів кредитно-фінансових угод, 
зв'язаних з наданням фінансових коштів на різних умовах та розраху-
нку індикаторів фінансової безпеки банків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58243  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касіротська Олена Олександрівна (Нікітіна)  
 

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 "Спогади"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58244  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рабоча Ганна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ось-ось весна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58245  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Праск Святослав Богданович  
 

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 "Горинь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В романі відтворені складні, часто криваві історичні події багатовіко-
вої боротьби українців за свою державність на Волині, починаючи від 
козаччини і закінчуючи сьогоденням, власне, рухівської революції, 
яка привела наш народ до омріяної віками незалежності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58246  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитячий вірш "В пошуках щастя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш розповідає про іграшкове зайченятко та ведмежа та їх пригоди в 
пошуках омріяного. Звичайно, звірятка є символічними персонажами, 
що уособлюють собою людей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58247  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладуняк Іван Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Кваліфікаційна робота "Дослідження 
пріоритетів студентів у власній освітній діяльності через відношення 
до навчальних дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено дослідження ставлення студентів до навчальних дисци-
плін, що дозволяє виявити систему пріоритетів студентів і ступінь їх 
зацікавленості у власній освітній діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58248  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Дмитрович, Пігуль Віталій Анатолійович, Пінчук 
Олександр Іванович, Орлов Олександр Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Покорение высот"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм розповідає про історію створення та про досягнення державно-
го підприємства "КБ "Південне" з 1954 по 2014 роки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58249  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Дмитрович, Пігуль Віталій Анатолійович, Пінчук 
Олександр Іванович, Орлов Олександр Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "ПЕРВАЯ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ. Уроки 
трагедии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм розповідає про історію створення та аварії ракети Р-16 на кос-
модромі Байконур у 1960 році.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58250  
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Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Дмитрович, Пігуль Віталій Анатолійович, Лемех 
Миколай Іванович, Пінчук Олександр Іванович, Орлов Олександр 
Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "85-летию Юрия Алексеевича Сметанина по-
свящается"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм розповідає про одного з першопрохідців в галузі створення ко-
смічних ракет та космічних супутників КБ "Південне".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58251  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Микола Вікторович, Мовчан Сергій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оптичні способи визначення гідромеханічних пара-
метрів частинок водних розчинів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено оптичні методи лазерної доллерівської інтерферометрії з 
використанням ефекту Доллера і призми Дове, які дозволяють визна-
чити гідромеханічні параметри частинок водних розчинів: електрокі-
нетичного дзета-потенціалу, ефективного діаметру, електрофоретич-
ної швидкості та концентрації частинок тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58252  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовсесян Давид Вачаганович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Кваліфікаційна робота "Обстеження ви-
бірковим методом пріоритетів вибору спеціальності студентами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота складається з двох основних частин: теоретична і прак-
тична частини. У теоретичній частині подано необхідну інформацію 
про стратифікований відбір, а саме - стратифікований простий випад-
ковий відбір. Практична частина являє собою обстеження та резуль-
тати тестування щодо пріоритетів вибору спеціальності студентами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58253  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фільм "ON THE PEA" (На горошині)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58254  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевякін Дмитро Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, скла-
дений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічно-текстових зображень та фотографій "Дизайн для веб-
сайту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка - це система графічно-текстових зображень та фотографій, що 
утворюють цілісний фірмовий стиль сайту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58255  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепелєв Володимир Леонідович  
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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 "Каталог разновидностей почтовых марок Российской импе-
рии с буквами водяного знака 1866 - 1906"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58256  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стогній Олексій Вадимович, Макортецький Микола Микитович, 
Перов Микола Олексійович, Макаров Віталій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математична модель оптимальної структури вугіль-
ної продукції для економіки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано модель, проведено апробацію та отримано оптимальну 
структуру забезпечення паливом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58257  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілоян Діана Едуардівна  
 

Повне ім'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-гротеск "СКАЗОЧНАЯ ЛОГИСТИКА ИЛИ ПЯТЬДЕСЯТ 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ЭКСПЕДИТОРА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про роль посередника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58258  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницький Денис 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)  Стаття "Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: 
комплексність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58259  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницький Денис 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)  Стаття "Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: кре-
ативність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58260  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницький Денис 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)  Стаття "Компетентнісна модель в акредитації університетів: досвід 
США"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58261  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницький Денис Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фактори конкурентоспроможності університету: компетент-
нісний підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58262  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницький Денис 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)  Стаття "Соціально-економічний вимір освітньої дипломатії: теорія, 
практика та методики аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58263  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Ольга Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика оцінки Індексу інноваційної 
конкурентоспроможності країн та регіонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58264  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Ольга Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стратегія формування університетів світового класу Китаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58265  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данюк Василь Макарович, Колот Анатолій Михайлович, Суков Ген-
надій Сергійович, Василенко Андрій Олександрович, Волошин Олек-
сій Іванович, Вонберг Тетяна Вікторівна, Голіцин Андрій Миколайо-
вич, Грішнова Олена Антонівна, Гуменюк Віталій Якович, Зайцев Ві-
талій Сергійович, Керб Лариса Петрівна, Кутицький Віктор Олексан-
дрович, Листопад Олексій Петрович, Савченко Василь Антонович, 
Тупік Іван Якович, Цельник Володимир Васильович, Цимбалюк Сві-
тлана Олексіївна, Чернушкіна 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)  Підручник "Управління персоналом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58266  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або 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 за нас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58267  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абросімова Оксана Василівна, Любарець Владислава Вікторівна  
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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)  Літературний письмовий твір "Путешествия в миниатюре. Эстетика 
потерянности или жизнь во время путешествий" ("Путешествия в 
миниатюре")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Два автори розповідали про захоплюючі подорожі. Історії створені на 
основі реальних подій і розгортаються на фоні прекрасно змальова-
них картин природи і пригод.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58268  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любарова Ганна Петрівна (Любава)  
 

Повне ім'я 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 "Ангел ночи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58269  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любарова Ганна Петрівна (Любава)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не забыть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58270  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

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 "Оренда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма автоматизує ведення обліку об'єктів оренди будь-якого 
підприємства. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58271  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

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 "Кадри"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма автоматизує ведення обліку кадрів будь-якого підпри-
ємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58272  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

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 "Основні засоби"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма автоматизує ведення обліку об'єктів основних засобів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58273  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барщик Оксана Василівна, Орлівська Олександра Миколаївна, Фіч-
ковський Андрій Анатолійович  
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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)  Комп'ютерна програма "Поінт - як нова віртуальна одиниця обміну"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поінт - це нова спеціально введена віртуальна одиниця обміну між 
користувачами, вона є загальною еквівалентною формою вартості по-
слуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58274  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букієвський Вячеслав Олегович, Мокану Пінтілій Пентелійович, Пє-
тух Анатолій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Загальнокористувацька програма для вико-
нання ІТ-завдань за допомогою поінтів" ("IT-EXchange")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє користувачу вирішити задачу в ІТ сфері з до-
помогою спеціалістів, що зареєстровані в системі. Для оплати праці 
використовується віртуальна одиниця - поінт.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58275  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каниковська Марина Анатоліївна  
 

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 "Методичний перукарський матеріал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір містить в собі систематизовані та упорядковані матеріали 
по навчанню перукарському мистецтву.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58276  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балюк Святослав Антонович, Захарова Марина Анатоліївна, Воро-
тинцева Людмила Іванівна, Ладних Володимир Якович, Носоненко 
Олександр Анатолійович, Солоха Максим Олександрович, Дрозд 
Олена Миколаївна, Недоцюк Олег Анатолійович, Афанасьєв Юрій 
Олександрович, Мирошниченко Людмила Григорівна, Сенін Володи-
мир Вікторович, Малюк Тетяна Валеріївна, Тронза Галина Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Система протидеградаційних заходів у зрошуваному садівни-
цтві України. Рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Система протидеградаційних заходів у зрошуваному 
садівництві України. Рекомендації. - Харків: "Міськдрук", 2013. - 80 с. 

 

Анотація   

Рекомендації розроблені з використанням результатів досліджень 
2012 р. та даних наукових джерел і є результатом виконання робіт за 
договорами з Мінагрополітики України № 24-26, 28 від 17.09.2012 р.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58277  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Частина наукового твору "Категорія "пам'ять" у архітектурному се-
редовищі міста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сформульовано концепцію дефініції та матеріалізації пам'яті в місь-
кому середовищі. Досліджено взаємозв'язки між індивідуальною та 
колективною пам'яттю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58278  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлісний Василь Миколайович, Устинова Валентина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, фотогра-
фічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Умань 90-х. Секрети замкненої шухляди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Устинова В.М., Підлісний В.М. Секрети замкненої 
шухляди. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. - 360 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58279  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомоляко Ірина Володимирівна, Тумасова Катерина Петрівна, Ша-
лаєв Володимир Олексійович, Клочкова Наталія Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "NSS-index" (Neutrophil System Stability 
Index)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для цитометрії нейтрофілів крові, автома-
тичного аналізу цитометричних характеристик системи нейтрофілів, 
оцінки їх функціональної спроможності і на цій основі прогнозування 
розвитку післяопераційних ускладнень інфекційної природи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58280  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомоляко Ірина Володимирівна, Тумасова Катерина Петрівна, Ша-
лаєв Володимир Олексійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PROGNOZNEUTROPHIL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для скринінгових обстежень та виявлення 
осіб з підвищеним ризиком розвитку загальних захворювань різної 
локалізації, визначення прогнозу перебігу захворювання та ефектив-
ності лікування на основі автоматичного аналізу цитометричних ха-
рактеристик систем нейтрофілів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58281  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Платон-Андрій Романович, Кульчицький Ігор Маркіянович, 
Костенко Анатолій Васильович, Савицька Анастасія Григорівна  

 
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 "Довідник назв рослин України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана база даних містить фахову наукову інформацію щодо системати-
ки латинської та української номінації 7936 видів рослин, що нале-
жать до 1449 родів, 275 родин, 105 порядків, 17 класів, 8 відділів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58282  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Вадим Володимирович, Стрига Михайло Вікторович, Мороз 
Олександр Федорович  

 
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 до кінофільму "Пластун"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58283  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Людмила Костянтинівна, Страшок Лариса Анатоліївна, 
Глібова Тетяна Олександрівна, Завеля Еліна Михайлівна, Ісакова 
Марина Юріївна, Єщенко Алла Валентинівна, Бузницька Олена Вік-
торівна, Бекетова Галина Володимирівна, Богмат Людмила Федосіїв-
на, Михайлова Емілія Аурелівна, Будрейко Олена Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, ілюс-
трація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Підліткова терапія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58284  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куберський Олександр 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 "Тишина - доктор, про которого забыли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58285  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куберський Олександр 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 "Я - оратор! Учебник для всех, кто выступает на публике"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58286  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

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 белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Серце ангела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58287  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роганов Володимир Петрович, Безверха Ольга Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дистанційний курс: "Користувач ПК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для забезпечення ефективного і інтенсивного дис-
танційного вивчення однойменного програмного продукту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58288  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роганов Володимир Петрович, Безверха Ольга Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дистанційний курс: Векторна графіка - 
Adobe Illustrator"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для забезпечення ефективного і інтенсивного дис-
танційного вивчення однойменного програмного продукту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58289  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелиця Павло Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Control methods of dynamics of cogitative activity in 
the training process of football players / Методика контроля динамики 
мыслительной деятельности в тренировочном процессе футболистов"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика забезпечує змістовний підхід до визначення кількості інфо-
рмації в ігрових вправах техніко-тактичної спрямованості через обчи-
слення швидкості інформаційного потоку усередині ігрового поля.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58290  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпіца Роксолана 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 "Балада матерям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58291  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міаніє М. Ю. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Новая физика. Гипотеза. Строение материи и поля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета даної проблеми представити гіпотезу, що дозволяє змінити уяв-
лення квантової фізики про будову матерії і поля. У тому числі, про-
понується переглянути класичне уявлення про будову атома.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58292  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міаніє М. Ю. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарий театрализованной постановки "Дух 
Рыцарства - 4. Империи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Велич Імперії - найвищий Імперський дух: дух величі, дух відданості, 
дух служіння, дух самопожертви.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58293  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Павло Миколайович, Войтко Вікторія Володимирівна, Він-
ницька Анастасія Олегівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модульний сервер для полегшення напи-
сання програм клієнт-серверної архітектури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма відділяє перші 6 рівнів моделі OSI та предста-
вляє розробку АРІ, за допомогою якого він реалізує останній рівень - 
прикладний, тим самим описуючи існуючий або спеціалізований про-
токол передачі по мережі Інтернет, локальній мережі, або на локаль-
ному рівні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58294  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костельна Ася Андріївна, Войтко Вікторія Володимирівна, Денисюк 
Павло 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 "Автоматизована система виявлення та про-
тидії мережевим атакам до інформаційних ресурсів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма являє собою програмний додаток, що забезпечує за-
хист інформаційних ресурсів від атак. Програма блокує атаки зада-
ним правилом, користувач має змогу блокувати їх вручну.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58295  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васіна Юлія Володимирівна, Шаповалова Вікторія Олексіївна, Ша-
повалов Валерій Володимирович, Ковальова Карина Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Організаційно-правові основи припинення фармацевтич-
ної діяльності з обігу екстемпоральних лікарських засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організаційно-правові основи припинення фармаце-
втичної діяльності з обігу екстемпоральних лікарських засобів: метод. 
реком. / [Васіна Ю.В., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Ковальова К.І.]. - 
Харків, 2014. - 48 с. 

 

Анотація   

Видання містять узагальнену інформацію щодо організаційно-право-
вої процедури по припиненню фармацевтичної діяльності аптечних 
закладів, зокрема тих, які виготовляють лікарські засоби в умовах 
аптеки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58296  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Должанський Анатолій Михайлович, Полякова Наталія Володимирі-
вна, Мосьпан Наталія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Емблема (герб) кафедри "Якість, 
стандартизація та сертифікація" Національної металургійної академії 
України" ("Емблема кафедри ЯСС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58297  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рягузов Олександр Юрійович (ИЗВЕКОВ АЛЕКСАНДР)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір, створе-
ний для телебачення  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  СЦЕНАРІЙ ШОУ-ПРОГРАМИ "Мой До Дыр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У пізнавально-змагальній, розважально-гумористичній формі навчи-
ти глядача (слухача) елементам правильного прибирання та профе-
сійних знань і навиків. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58298  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разумовський Костянтин Веніамінович, Разумовський Артем Костя-
нтинович  

 

Повне ім'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 "Методичка "Здоровье и фитнесс с по-
мощью экотренажеров Разумовского"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Захворювання хребта - це результат сучасного малорухливого способу  
життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58299  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Каталог літератури до виконання тестових за-
вдань з дисципліни "Фізичне виховання" за допомогою комп'ютерної 
програми (Test-I)" ("Електронний каталог літератури")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів 
створений електронний каталог літератури фізичного профілю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58300  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумілов Руслан Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіті Профіт" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сіті Профіт Скрипт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Веб-додаток призначений для роботи зі скриптами продажів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58301  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Ігор Йосипович  
 

Повне ім'я або 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 з таблицями "Взаимовыгодное 
сотрудничество страховых компаний и субъектов хозяйственной дея-
тельности различных форм собственности при продаже договоров До-
бровольного и Обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев наземных транспортных средств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58302  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Ігор Йосипович  
 

Повне ім'я або 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 "Юридическое сопровождение 
компанией "Универсал-ЛТД" клиентов Страховых компаний, собст-
венников и владельцев наземных транспортных средств (кроме желе-
знодорожного), по действующим договорам Обязательного и Добро-
вольного страхования гражданско-правовой ответственности владе-
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льцев наземных транспортных средств, а также по действующим до-
говорам добровольного страхования по программам КАСКО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58303  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Леонтій Никифорович  
 

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)  Книга "Слався повік, Козельщинський краю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга розкриває історію Козельщинського району в нарисах та біо-
графіях сучасників. В книжку внесена розроблена автором символіка 
району, карта району та карти сучасних сільських і селищних рад. 
Книжка ілюструється численними світлинами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58304  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міаніє М.Ю. (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)  Учбовий твір "Программа "Дистанционное обучение Системы"  
Ступень 1. Тема 2 "Личность и ее формирование"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана тема призначена для розуміння основних критеріїв оцінки лю-
дини відповідно до цього введення ключових завдань розвитку і ви-
рішення ключових питань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58305  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міаніє М.Ю. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

132 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий твір "Программа "Дистанционное обучение Системы" Сту-
пень 1. Тема 3 "Судьба и ее законы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана тема призначена для початкового розуміння долі та її законів, а 
також можливостей для її покращення. Основа - загальна інформа-
ційна модель свідомості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58306  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міаніє М.Ю. (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)  Учбовий твір "Программа "Дистанционное обучение Системы" Сту-
пень 1. Тема 1. "Механизмы работы Сознания"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана тема призначена для оформлення початкових уявлень: про бу-
дову свідомості і механізм її роботи; про техніку і методи її зміни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58307  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфоров Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір літератури "МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА СТИХОВ". Сос-
тавила МАРИЯ ЛЕМКЕ" ("МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА СТИХОВ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор адаптував твір зі староросійської мови на сучасну російську 
мову. Відреставровані обкладинка твору та малюнки до твору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58308  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфоров Дмитро Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір літератури "Гнездышко". Сборник рассказов и сказок 
для детей младшего возраста КЛАВДИИ ЛУКАШЕВИЧ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор адаптував твір зі староросійської мови на сучасну російську 
мову. Відреставровані  малюнки до твору. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58309  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєпін Юрій Сергійович, Новицький Станіслав Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних, комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "База даних "Center"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із бази даних, комп'ютерної програми та елементів 
графічного дизайну.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58310  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Северин Леонід Іванович, Васильківсь-
кий Ігор Володимирович, Безвозюк Ірина Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Природоохоронні технології" 
Частина 2 (Методи очищення стічних вод)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику розглянуто природоохоронні технології захисту гідросфе-
ри, які базуються на методах очищення води від забруднення стічних 
вод. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції та методи роз-
рахунків.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58311  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфорова Лілія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Електронний навчальний посібник "Економіка та 
організація виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для студентів технічних спеціальностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58312  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 
Андрій Володимирович, Макаров Денис Петрович, Мартинов Сергій 
Валерійович, Косс Володимир Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР ІН-
ТЕРНАЦІОНАЛ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАХО 
СЕРВІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце "ТахоСервіс" 
("КП АРМ "ТахоСервіс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для користувачів посадових осіб пункту сервісу 
контрольних пристроїв (тахографів).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58313  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Володимир Петрович, Кузьменко Наталія Сергіївна  
 

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 "Програмне забезпечення для декодування та 
візуалізації польотних даних" ("UAVDATADECODER")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконує декодування польотної інформації безпілотного літального 
апарата, зафіксованої у текстовому файлі з подальшою візуалізацією 
та аналізом результатів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58314  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроумов Іван Вікторович, Супрун Лариса 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 "Позиціонування за обладнанням VOR/DME" 
("VORDME")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Виконує оцінювання доступності кутомірно-далекомірного методу ви-
значення координат місцеположення користувача за дальністю до ра-
діо маяка від системи DME та азимуту за інформацією від обладнання VOR.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58315  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Володимир Петрович, Кузьменко Наталія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс уникнення зіткнень 
рухомих об'єктів з перешкодами" ("UAV collision avoidance")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Містить програмну реалізацію алгоритмів пошуку потенційно-
можливих конфліктних ситуацій, що можуть виникнути під час руху 
об'єктів з перешкодами та геометричних методів зміни траєкторії руху 
для їх уникнення у двовимірному просторі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58316  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупандін Михайло Вікторович, Устинов Петро Олександрович, Рад-
ченко Сергій Іванович, Власов Сергій Анатолійович, Лавриненко 
Юрій Володимирович, Шутов Володимир Григорович, Лавриненко 
Валентин Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація системи аеронавігаційного 
обслуговування цивільного сектору планування повітряного руху 
(Програма "АС АНО-ГС")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма забезпечує автоматизацію процесів збору, обробки, обліку 
та зберігання планової інформації на етапах довгострокового, добово-
го і поточного планування повітряного руху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58317  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родченко Василь Васильович, 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 "Міжнародний менеджмент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено для навчального матеріалу та  перевірки  отрима-
них знань з дисципліни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58318  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупандін Михайло Вікторович, Лавриненко Юрій Володимирович, 
Лавриненко Валентин Юрійович, Юр'єва Ірина Михайлівна, Безкро-
вна Ірина Анатоліївна  

 

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 "Автоматизація системи аеронавігаційного 
обслуговування розрахунків за аеронавігаційне обслуговування пові-
тряного руху ("Програма АС АНО-РАНО")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує автоматизацію розрахунків за ае-
ронавігаційне обслуговування повітряних суден.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58319  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жерносєков Олександр Панасович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конструкторська документація "Модернізація вузлів агрегату зва-
рювального АС42А.00.00.000"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модернізація агрегату зварювального агрегату.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58320  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Волошко Світлана Михайлівна, Тинь-
кова Альона 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)  Твір наукового характеру "Ефекти упорядкування в процесі "холод-
ної гомогенізації" складу нанорозмірних плівок Au/Cu"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою методів профілювання по глибині і структурних дослі-
джень показано, що за низьких температур, коли об'ємна дифузія "за-
морожена", в тонкоплівковій системі Cu/Au може мати місце повна 
гомогенізація, яка обумовлює формулювання інтерметалідних фаз.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58321  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Волошко Світлана Михайлівна, Василь-
єв Михайло Олексійович, Бурмак Андрій Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Високоефективна технологія зміцнення 
поверхні алюмінієвого сплаву Д16 ультразвуковою ударною обробкою 
в різних середовищах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено нові способи ультразвукової ударної модифікації поверхні 
легких конструкційних сплавів у різних середовищах та синтезу за 
допомогою УЗУО нанокомпозитних покриттів (Hv100=10 ГПа) дефо-
рмаційного походження із підвищеними (до - 5 разів), порівняно із ви-
хідною поверхнею сплаву Д16, трибологічними властивостями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58322  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Васильєв Михайло Олексійович, Воло-
шко Світлана Михайлівна, Бурмак Андрій Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Ультразвукова ударна обробка алюмініє-
вого сплаву Д16 в інертному середовищі та рідкому азоті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджений вплив ультразвукової ударної обробки (УЗУО) в інерт-
ному середовищі, рідкому азоті та мікротвердості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58323  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки надземної мортмаси лісу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація   

Методика використовується для оцінки органічної речовини мертвих 
деревних рослин, їх фрагментів та окремих відмерлих компонентів 
живих рослин. Методика покращить теоретичну складову та забезпе-
чить розвиток експериментальної бази дослідження біопродуктивнос-
ті лісу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58324  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гатальська Надія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика наповнення електронних навчальних кур-
сів дисциплін образотворчого блоку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика може бути використана при підготовці фахівців різних на-
прямів та спеціальностей, у програмі яких присутні образотворчі дис-
ципліни, зокрема - дизайну, архітектури та садово-паркового госпо-
дарства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58325  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Голяка Дмитрій Миколайович  
 

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 оцінки компонентів надземної фітомаси 
кущів чагарникових верб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика використовується для оцінки загальної фітомаси кущів ча-
гарникових верб та її компонентів (стовбурців, пагонів, листя). Мето-
дика дає змогу комплексно оцінити запаси фітомаси окремих кущів 
чагарникових верб у природних фітоценозах та одержати її кількісні і 
якісні параметри.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58326  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моделі прогнозування біотичного потенціалу та фізі-
олого-біохімічних реакцій Lepidoptera"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані моделі використовуються для планування та організації виро-
щування корисних видів ряду Lepidoptera в галузях біотехнології і 
біологічного захисту рослин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58327  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Пам'ятний знак "Пам'ять" - скуль-
птурний рельєф з кованої міді розміром 150х170 сантиметрів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптурний рельєф "Пам'ять" встановлено на стіні колишньої си-
нагоги в Луцькому історико-культурному заповіднику у Волинській 
області на пам'ять про життя, діяльність та трагедію Голокосту во-
линських євреїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58328  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабіжаєв Костянтин Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірник строків, встановлених цивільним, криміна-
льним, господарським процесуальними кодексами України, та кодек-
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сом адміністративного судочинства України" ("Збірник строків, 
встановлених ЦПК, КПК, ГПК та КАСУ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58329  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палисаєв Олексій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поема "ДАР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58330  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Дмитро Дмитрович, Мороз Галина Зотівна, Гідзинська Ірина 
Миколаївна, Кравченко Анатолій Миколайович, Лисиця Тетяна Ста-
ніславівна, Дзізінська Олена Олександрівна, Вовк Катерина Володи-
мирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілак-
тичної та клінічної медицини" Державного управління справами 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Локальний протокол медичної допомоги хворим на ар-
теріальну гіпертензію: досвід розробки та впровадження на амбулато-
рно-поліклінічному етапі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі узагальнено дані наукової літератури та власний досвід з роз-
робки та удосконалення локального протоколу медичної допомоги 
хворим на артеріальну гіпертензію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58331  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Землянський Анатолій Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Філософсько-антропологічна концептуалізація істори-
чного буття: досвід феноменології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Землянський А.М. Філософсько-антропологічна 
концептуалізація історичного буття: досвід феноменології: моногра-
фія. - Мелітополь, 2014. - 216 с. 

 

Анотація   

У монографії на підставі систематизації теоретико-методологічних 
здобутків філософсько-антропологічного пізнання історичного буття і 
теоретико-методологічних експлорацій феноменології у розкритті 
культурно-антропологічних горизонтів історичного буття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58332  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Землянська Аліна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Топоси сакрального 
в українській літературі 20-х рр. ХХ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "То-
поси сакрального в українській літературі 20-х рр. ХХ ст." / Укл.: А.В. 
Землянська. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - Мелітополь, 2014. - 56 с. 

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях подано структуру курсу, літературу для 
обов'язкового прочитання, тематику семінарських занять, відтворено 
теми на окремі питання, винесені на самостійне опрацювання, клю-
чові поняття курсу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58333  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Закора Оксана Василівна, Дробот Олена Вікторівна, Рязанова 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)  Науковий твір "Класифікація методів визначення структури тканин"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис знайомить з принципами класифікації, експериментальних та 
розрахункових методів визначення структури тканини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58334  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Володимир Михайлович (Х-Vlad)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TaxiManagerPro"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для автоматизації роботи служби таксі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58335  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубна Діна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "У невмілого руки не болять"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка казок написана для дітей дошкільного та молодшого шкільно-
го віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58336  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

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 стрессового недержания мочи у жен-
щин"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Схема заснована на використанні консервативного та хірургічного 
методів лікування, залежно від ступеня тяжкості патології. Схема до-
зволяє диференційовано підходити до лікування пацієнтки і своєчасно 
виробляти метод лікування і тривалість консервативної терапії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58337  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роганов Геннадій Георгийович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 профилактики травматического остеомиелита 
нижней челюсти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод здійснюють за рахунок додаткового включення в комплексне 
традиційне лікування препарату антиоксиданту ербісолу, що володіє 
патогенетичним терапевтичним ефектом. Метод демонструє більш 
виражений терапевтичний ефект ніж традиційна терапія.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58338  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішустіна Анна Юріївна (Анна Шерліз), Мехтієв Андрій Віталійович 
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до дитячого мюзиклу "Русалочка" ("Русалонька")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мюзикл створений для дітей та дорослих. Це історія про батьківську 
любов, про дружбу, про справжнє кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58339  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Олена Олександрівна  
 
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 образотворчого мистецтва "Колекція дизайнерського 
одягу для тварин "Одежонка от Аленки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58340  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека класів для створення нестандарт-
ного графічного інтерфейсу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає можливості створення одного або декількох екземп-
лярів для кожного класу елемента керування з бібліотеки; нестандар-
тного елемента керування; кнопок з довільною, еліптичною та пря-
мокутною формою, тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58341  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доминик Адамян (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 "Эра Водолея: Код Древних"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга написана у пригодницькому жанрі фентезі трилера, в якому ті-
сно переплітаються грані реальності та фантазії. У сюжеті першої 
книги відображається таємничий внутрішній світ землі, що приховує 
старовинний спадок, спадкоємців, генофонд та хранителів локальної 
релігії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58342  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Вікторія Олександрівна, Шаповалова Вікторія Олексіївна, 
Шаповалов Валерій Володимирович, Капєльнікова Єва Веніамінівна  

 

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 "Система надання медико-фармацевтичної допомоги нар-
кохворим жінкам на  регіональному рівні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Система надання медико-фармацевтичної допомоги 
наркохворим жінкам на регіональному рівні: метод. реком./[Радіонова 
В.О., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Капєльніков Є.В.]. - Харків, 
2014 . -36 с. (Серія: Медичне та фармацевтичне право) 

 

Анотація   

Видання присвячено вивченню системи на регіональному рівні з ви-
користанням прийомів контент-аналізу для подальшого впроваджен-
ня принципів формулярної системи у медичну та фармацевтичну 
практику на локальному рівні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58343  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Монографія "Філософія ринкових відносин. Становлення та розви-
ток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції. Соціа-
льно-філософський аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філософія ринкових відносин. Становлення та роз-
виток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції : 
соц.-філос. аналіз / Р.І. Олексенко. - К.: Знання України, 2013. - 367, [1] с. 

 
Анотація   

В книзі аналізуються проблеми та протиріччя утвердження філософії 
ринкових відносин в контексті становлення України як незалежної 
держави. Особлива увага приділяється вихованню майбутнього під-
приємця, ролі у цьому процесі освіти та культури, релігії та мистецтва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58344  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубровський Павло Вячеславович  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Made in Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58345  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

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 комплексної оцінки логістичних витрат на 
здійснення логістичної діяльності підприємств агропродовольчого 
комплексу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика призначена для визначення загальних логістичних витрат 
на здійснення логістичної діяльності підприємств, що входять до 
складу агропродовольчого комплексу. Методика може бути адаптова-
на для визначення логістичних витрат підприємств іншої галузевої 
належності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58346  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Тамара Олексіївна (Тамара Корсунська)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поема "Дорога до миру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Героїня твору Марійка потрапляє в минуле, опиняється в поселенні 
гномів. Її брат Петрусь, шукаючи сестричку, побував у майбутньому, 
мандрує між зорями та сузір'ями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58347  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гара Алла Вікторівна, Костенко Микола Прокопович  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

148 

Повне ім'я або повне 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 прогнозування можливості виникнення 
атопічного дерматиту у дітей" ("AtoDrmTest")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма належить до медицини, а саме до галузі "шкірні хво-
роби". Програму розроблено на основі патенту України на корисну 
модель №69554.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58348  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Керницький Олександр Михайлович, 
Шалімова Ірина Миколаївна, Бурбига Валентина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Педагогіка вищої школи: Методичні рекоменда-
ції з курсу для спеціальності 8.0101 "Професійне навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В рекомендаціях представлена програма курсу "Педагогіка вищої 
школи". Коротко розкрито зміст основних розділів навчальної дисци-
пліни, надано перелік завдань до контрольної роботи з курсу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58349  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Світлана Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методика викладання у вищій школі: методичні 
вказівки щодо організації та планування самостійної роботи студентів 
магістратури за спеціальністю 8.030601 "Менеджмент організацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір націлений на формування у майбутніх магістрів знань щодо ме-
тодичних основ викладання у вищій школі через усвідомлення таких 
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наукових понять як система, ознаки і компоненти педагогічної систе-
ми, застосування системного і діяльнісного підходів у педагогіці вищої 
освіти і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58350  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлова Олена Костянтинівна, Посохова Ірина Степанівна, Шалімова 
Ірина Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Педагогіка вищої школи: Методичні вказівки 
щодо організації та планування самостійної роботи студентів для усіх 
інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал передбачений навчальною програмою для засвоєння студе-
нтом під час самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумко-
вий контроль поряд із матеріалом, який опрацьовується під час ауди-
торських навчальних занять.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58351  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агапова Марина Олексіївна, Рогуліна Марина Ричардівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Основи педагогіки: методичні вказівки по орга-
нізації та плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-
модульній організації навчального процесу для студентів денної та за-
очної форми навчання всіх інженерних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки з дисципліни спрямовано на чітку організацію 
самостійної роботи з дисципліни. Окреслено організацію, особливості 
планування та всі види самостійної роботи з дисципліни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58352  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Кулешова Вікторія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Дидактичні основи професійної освіти: методичні 
вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-
педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисципліна "Дидактичні основи професійної освіти" у якості базового 
має навчальний матеріал дисциплін "Методологічні засади професій-
ної освіти", "Теорія та методика виховної роботи", "Психологія", 
"Вікова та педагогічна психологія", "Психологія праці" і спрямована 
на формування знань основних категорій професійної дидактики. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58353  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Кулешова Вікторія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Дидактичні основи професійної освіти: методичні 
вказівки щодо проведення практичних занять з курсу для студентів 
інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Провідною ідеєю практичних занять є демонстрація, обґрунтування й 
обговорення прийнятих педагогічних рішень під час самостійного ви-
конання майбутніми інженерами-педагогами спеціальних завдань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58354  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Посохова Ірина Степанівна, Штефан Людмила Володимирівна, Лисе-
нко Світлана Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний твір "Методологічні засади професійної освіти: методи-
чні вказівки щодо організації та планування самостійної роботи сту-
дентів для усіх інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані методичні вказівки визначають зміст та обсяг навчального ма-
теріалу для самостійного опрацювання студентами, надають методи-
чну підтримку у організації, плануванні та здійсненні самостійної ро-
боти з дисципліни "Методологічні засади професійної освіти", яка є 
базовою у системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх ін-
женерів-педагогів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58355  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Світлана Андріївна, Бєлей Олена Йосипівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний твір "Риторика: конспект лекцій для студентів інженер-
но-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Конспект лекцій розроблений відповідно до навчальної програми з 
дисципліни "Риторика". У ньому на сучасному науковому рівні ви-
кладені теоретичні та практичні основи риторичної діяльності майбу-
тнього фахівця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58356  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брюханова Наталія Олександрівна, Кулешова Вікторія Володимирі-
вна, Литвин Світлана Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний твір "Дидактичні основи професійної освіти: Методичні 
вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студен-
тів інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У даних методичних вказівках визначено зміст та обсяг навчального 
матеріалу для самостійного опрацювання студентами. Вони нададуть 
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допомогу студентам в організації та плануванні самостійної роботи з 
дисципліни "Дидактичні основи професійної освіти", яка є профілю-
ючою в системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх інже-
нерів-педагогів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58357  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельниченко Юліанна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів для дітей "Бабуся Погода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58358  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садова Уляна Ярославівна, Семів Любов Казимирівна, Цапок Сергій 
Олексійович, Бідак Володимир Ярославович, Риндзак Ольга Тадеїв-
на, Бачинська Марія Володимирівна, Теслюк Роман Тадейович, Анд-
русишин Наталія Іванівна, Біль Мар'яна Михайлівна, Мульска Ольга 
Петрівна, Ковальчук Людмила Василівна, Махонюк Олександр Воло-
димирович, Бараняк Ігор Євгенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою "Формування 
і використання територіальних міграційних систем для забезпечення 
сталого розвитку регіонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено роль територіальних міграційних систем (ТМС) у забезпе-
ченні сталого розвитку регіону. Визначено структуру, архітектуру та 
інфраструктуру ТМС. Розроблено модель інституційної архітектури 
ТМС та методичні рекомендації оцінювання ефективності міграцій-
них процесів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58359  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перегончук Віталій Дмитрович, Примаковський Богдан Вікторович, 
Кузнецов Максим Олегович, Обідник Микола Дем'янович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Шукач рим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підбору рим, для допомоги у творчій діяль-
ності. Наприклад: написання віршів, створення гасел. Пошук рим ви-
конується не по символьному вигляду слова, а по звучанню, врахову-
ючи наголос.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58360  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Два серця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58361  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

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 "Жасминовий вечір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58362  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черка-
сов 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 блок цифрової обробки та синхронізації (БЦОС) автомати-
зованого робочого місця диспетчерського радіолокатора (АРМ-Д) ра-
діолокаційної системи посадки РСП-10МА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спеціальне математичне забезпечення призначене для керування ре-
жимами роботи диспетчерського радіолокатора та цифрової обробки 
ехо-сигналів з метою забезпечення польотів повітряних суден в аеро-
дромній зоні, та їх виводу в зону посадки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58363  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черка-
сов 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 виносне автоматизоване робоче місце (АРМ-В) радіолока-
ційної станції (РЛС) 5Н84АМА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Спеціальне програмне забезпечення призначене для приймання й об-
робки радіолокаційної інформації від АРМ-О, від іншої аналогічної 
РЛС і формування загальної траси, автоматичного керування виво-
дом висотоміра на азимут цілі, приймання інформації про кут місця 
цілі, розрахунку і прив'язки висоти до площинних координат повіт-
ряного об'єкту, видачі інформації споживачеві, документування інфо-
рмації й операцій оператора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58364  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черка-
сов 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 виносне автоматизоване робоче місце (АРМ-В) радіолока-
ційної станції (РЛС) П-19МА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Спеціальне математичне забезпечення призначене для приймання й 
обробки радіолокаційної інформації від АРМ-О, від іншої аналогічної 
РЛС і формування загальної траси, автоматичного керування виво-
дом висотоміра на азимут цілі, приймання інформації про кут місця 
цілі, розрахунку і прив'язки висоти до площинних координат повіт-
ряного об'єкту, видачі інформації споживачеві, документування інфо-
рмації й операцій оператора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58365  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкель Юрій Андрійович, Десятник Віктор Володимирович, Черка-
сов 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 блок цифрової обробки інформації (БЦОС) автоматизовано-
го робочого місця диспетчерського радіолокатора (АРМ-Д) радіолока-
ційної системи посадки РСП-10МА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спеціальне математичне забезпечення призначене для цифрової обро-
бки інформації, прив'язки польотної інформації до радіолокаційних 
відміток повітряних суден й видачі інформації зовнішнім користувачам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58366  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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) радіолока-
ційної станції (РЛС) MARS-L"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

156 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спеціальне математичне забезпечення призначене для управління 
формування зондуючого сигналу, обробки прийнятого радіолокацій-
ного сигналу, управління відображенням інформації на моніторі 
АРМ-О і обробки команд, що вводяться оператором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58367  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 виносне автоматизоване робоче місце оператора (АРМ-О) 
радіолокаційної станції (РЛС) MARS-L"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спеціальне математичне забезпечення призначене для приймання й 
обробки радіолокаційної інформації від АРМ-О, від іншої аналогічної 
РЛС і формування загальної траси, автоматичного керування виво-
дом висотоміра на азимут цілі, приймання інформації про кут місця 
цілі, розрахунку і прив'язки висоти до площинних координат повіт-
ряного об'єкту, видачі інформації споживачеві, документування інфо-
рмації й операцій оператора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58368  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абельянц Віктор Глібович, Чурилов Микола 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)  Науково-практичний твір "Аэростатическое подъемно-транспортное 
средство грузоподъемностью 400 тонн. Техническое предложение" 
("АПТС 400")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58369  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абельянц Віктор Глібович, Чурилов Микола 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)  Науково-практичний твір "Аэростатическое подъемно-транспортное 
средство грузоподъемностью 250 тонн. Научно-исследовательская ра-
зработка. Эскизный проект" ("АПТС 250")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58370  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Не такой как все", "Живой", "Желтые фонари", 
"Жажда".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58371  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суперфін Лариса Миколаївна (Lora Superfin)  
 
Повне ім'я або 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 больше тебя не жду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58372  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суперфін Лариса Миколаївна (Lora Superfin)  
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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 "Она"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58373  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугров Андрій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Четыре пьесы для гитары"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58374  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободський Ігор Анатолійович (Гарріс, GarryS)  
 

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)  Пісенний текст "Параллели"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58375  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободський Ігор Анатолійович (Гарріс, GarryS)  
 

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)  Пісенний текст "Сумасшедшая любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58376  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободський Ігор Анатолійович (Гарріс, GarryS)  
 
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)  Пісенний текст "Бла-бла-бла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58377  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободський Ігор Анатолійович (Гарріс, GarryS)  
 
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)  Пісенний текст "Минимум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58378  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободський Ігор Анатолійович (Гарріс, GarryS)  
 
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)  Пісенний текст "Бои без правил"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58379  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Денис Васильович, Шапарь Артем Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Беніш Джі Пі еС Україна" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ВеМ2М"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма поєднує в собі широкий набір функціональних можливос-
тей, які забезпечуються аналітичним модулем обробки поточних та іс-
торичних даних, засобами відображення та аналізу розподілу об'єктів 
моніторингу, просторового аналізу та відображення їх параметрів на 
електронній карті засобами автоматизованого, тематичного карту-
вання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58380  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокол Володимир Вікторович, Коба Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет система пошуку майстрів і салонів 
краси та запису на прийом" ("Finelook")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою Інтернет систему для пошуку користувачами 
Інтернету майстрів і салонів краси та запису на прийом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58381  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєсков Андрій Олександрович, Давиденко Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сортування даних"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма сортування чисел.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58382  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василець Аліна Романівна, Дядюшко Катерина Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "А если это любовь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір належить до інтимної лірики, включає в себе 16 рядків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58383  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмир Олена Сергіївна, Кваша Тетяна Костянтинівна  
 

Повне ім'я або 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 "Дослідження 
"зелених" трансформацій в країнах ОЕСР та огляд кращих зарубіж-
них практик в контексті формування вітчизняного "зеленого" курсу"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше проведено розрахунки ресурсної продуктивності для України. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58384  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пугач Ірина Григорівна  
 

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 соціально-патріотичного телепроекту "Портрети намальо-
вані війною"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58385  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пугач Олег 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)  Літературний сценарій програми "Телевізійний цикл програм "Добре 
бо українське" Тема: "Пиво" ("Пиво")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58386  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Аліна 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 "В парке"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58387  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Сердце красоты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 До збірки увійшли: "Дождь в Петербурге", "Улыбка моей девочки", 
"Посвящение  Риги Блекмори", "Людовик", "На славянской земле", 
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"Интрига", "Апогей души", "Рассвет", "Балерина", "Средневеко-
вье", "Фантазии...", "Гармония", "Идущий на исповедь", "Сердце 
красот", "Украина". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58388  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Врата Вселенной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 До збірки увійшли: "Синергия", "Врата Вселенной", "Вращение со-
бытий", "Последняя сказка", "Спокойная душа", "Дорога", "Я", 
"Еду на край света", "Конкуренция", "Мама", "Ворон", "Приглаше-
ние".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58389  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка похідних творів "Авторські обробки пісень російського та сві-
тового року з додаванням авторської музики Олексія Ревенка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Поезд в огне 17.03.2014", "Странная ночь 
14.05.2014", "Белая река 15.03.2014", "Another brick in the wall 
14.03.2014", "Сnild in Time 22.04.2014", "Я свободен 07.05.2014", "Joly 
morning 11.04.2014", "Я не забуду тебя 03.07.2014", "Шар цвета хаки 
21.04.2014", "Орёл 27.06.2014", "Ну и что 22.04.2014", "Случилось что-
то 11.08.2014", "Stairway to Heaven 01.03.2014", "Вороны 27.08.2014", 
"Замкнутый круг 14.07.2014". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58390  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмара Петро Якович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Технологія оздоровлення бджіл без медикаментів - шкодочи-
нів здоров'ю людей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга з практичними рекомендаціями відносно практичного бджіль-
ництва, а саме з методики лікування бджіл від хвороб, що передають-
ся через розплід.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58391  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмара Петро Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Инновационная технология оздоровления пчел без медика-
ментов, вредных для здоровья людей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга з практичними рекомендаціями відносно практичного бджіль-
ництва, а саме з методики лікування бджіл від хвороб, що передають-
ся через розплід.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58392  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долеско Анатолій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Неосимфонічна фантазія № 14" ("Neosymphonic 
Fantasy № 14")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір написаний для симфонічного оркестру та електронних інструме-
нтів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58393  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долеско Анатолій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "Неосимфонічна фантазія № 16" ("Neosymphonic 
Fantasy № 16")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58394  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долеско Анатолій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "Соло для гітари у супроводі симфонічного оркестру 
№ 21"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58395  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлубний Володимир Юрійович, Ягода Павло Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного транспо-
рту 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 "Инструкция по 
неразрушающему контролю боковой рамы и надрессорной балки те-
лежки грузового вагона"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана інструкція встановлює загальні вимоги до організації робіт, за-
собів та методик проведення неруйнівного контролю деталей та вузлів 
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візків вантажних вагонів при всіх видах планового ремонту, обслуго-
вування та виготовлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58396  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлубний Володимир Юрійович, Ягода Павло Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного транспо-
рту 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 "Инструкция по 
исправлению дефектов в боковой раме и надрессорной балке тележки 
грузового вагона при изготовлении"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана інструкція розповсюджується на литі бокові рами на дресорні 
балки візка вантажного вагона. Встановлює загальні вимоги до орга-
нізації робіт, контролю технічного стану, засобів та методик прове-
дення робіт для усунення дефектів у відливках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58397  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Марина 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 стаття "Особливості функціонування молодіжного сленгу в 
сучасній англійській мові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58398  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новак Ілона Петрівна  
 

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 "Про нас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58399  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Надія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Можливо не боролась"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58400  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новожилова Ольга Андріївна  
 
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 "Творче хрещення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58401  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Щасливим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58402  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недолужко Марина 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)  Вірш "Не врывайся туда, где не ждут"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58403  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оніцева Аліна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Про любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58404  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лахаузова Наталія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Я до тебе ішла по ранковій росі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58405  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бак Ірина Михайлівна  
 

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 "Вокруг лишь пламя и осколки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58406  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапенко Поліна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Кумиры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58407  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рясик Марина Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Минуле, теперішнє, майбутнє..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58408  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Ірина Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Так тяжко на душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58409  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Новаленко 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 "Інтелектуальний модуль виявлення релева-
нтних гіперпосилань на web-сторінці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на мові програмування php і може використо-
вуватись як елемент системи тематичного пошуку у web-ресурсах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58410  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусяк Валентина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-фантастичний  твір "Для чого я живу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкривається тема сенсу існування людства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58411  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна, Василенко Надія Володимирівна, 
Будаков Владислав Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

171 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір садово-паркового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір садово-паркового мистецтва "Колекція рослин Відділу Голона-
сінних родів Ялівця (Juniperus), Ялини (Picea), Ялиці (Abies), Тису 
(Taxus), Сосни (Pinus) та Гінкго (Ginkgo) екологічного проекту "Еко-
логічна стежка - екскурс у природу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колекція створена з метою збереження біорізноманіття хвойників 
України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58412  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Сергій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Хімічні речовини для очищення, оброблення й нейт-
ралізації окремих видів стічних вод гальванічного виробництва про-
мислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробити технологію підвищення ефективності очищення виробни-
чих стічних вод гальванічних ділянок промислових підприємств, з 
підвищеним вмістом іонів важких металів, масел, нафтопродуктів, за-
вислих речовин та ін.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58413  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Куліш Неля Володимирівна, Лучко 
Олена Володимирівна, Карасюнок Ганна Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Рост и развитие зубочелюстной системы, диагнос-
тика зубочелюстных аномалий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна ортодонтологія в Україні знаходиться на стадії інтенсивного 
розвитку і становлення, як самостійна стоматологічна дисципліна. 
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Успіх лікування залежить як від можливості виправлення тієї чи ін-
шої аномалії зубощелепної системи пацієнта, так і від постійного під-
вищення професійного рівня лікаря.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58414  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Рудь Варвара Борисівна, Лучко Олена 
Володимирівна, Білоус Алевтина 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)  Наукова стаття "Поетапна диспансеризація та лікування вроджених 
аномалій (вади розвитку), деформацій та хромосомних порушень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка відноситься до галузі медицини, а саме до стоматології, до 
розробки організаційно-методичного забезпечення методів диспансе-
ризації із вродженими вадами обличчя та щелеп.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58415  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купалова Галина Іванівна, Мурована 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)  Практикум "Теорія економічного аналізу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Купалова Г. І., Мурована Т. О. Теорія економічного 
аналізу : практикум / Г. І. Купалова, Т. О. Мурована. - К.: Освіта 
України, 2014. - 638 с. 

 

Анотація   

У практикумі висвітлено науково-методологічні основи здійснення, 
особливості організації та інформаційного забезпечення економічного 
аналізу. Значне місце відведено методиці комплексного економічного 
аналізу із використанням новітніх методів та підходів, що випливають 
із потреб ринкової економіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58416  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікулін Дмитро Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Графічне зображення логотипу "АВАНТЮРИСТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58417  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Сергій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "М.Е.Doc IS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів роботи зі звітною 
документацією встановленого зразка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58418  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почтар Костянтин Володимирович, Лазарєв Вадим Олегович  
 
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 "Містолінія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Замки з піску", "Мода", " Мало слів", "Містолі-
нія", "Всі завтра", "Колір", "Так тихо".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58419  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "ДневничОК ЗИМОВИЧОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58420  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, твір, створений для сценічного показу, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Нататанцы Наталии Миединовой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58421  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Игры в кармашке от Миединовой Наташки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58422  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галкін Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "Компанія "Atlas" (з 100% іноземним капіта-
лом) 

 
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 "Delivery Chain"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

DeliveryChain - комплекс є програмним мережевим продуктом реаль-
ного часу в архітектурі клієнт-сервер і призначений для використан-
ня в області автоматизації процесів управління рухом вантажів на 
складах логістичних компаній.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58423  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галкін Ігор Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "Компанія "Atlas" (з 100% іноземним капіта-
лом) 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Mobile Warehouse"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

MobileWarehouse - комплекс програмного забезпечення, який дозво-
ляє вести облік руху продукції з використанням терміналів збору да-
них на підприємствах.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58424  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжна Тетяна Дмитрівна  
 

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 ігрового фільму "Двадцять хвилин після опівночі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58425  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжна 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, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового фільму "Тонке мереживо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58426  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорчук Сергій Олександрович, Мішустіна Анна Юріївна (Анна 
Шерліз)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій план феєричного шоу "Турнір чарівників"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Унікальне казкове шоу за участю улюблених народних героїв та з фа-
нтастичними конкурсами для слухачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58427  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Віталій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПРОЕКТ "УКРА-
ЇНА" (КИЇВСЬКА РУСЬ-УКРАЇНА), Фундаментальною і теоретич-
ною основою якого є науково-обґрунтована Національна ідеологія 
України, яка визначає: А. "Внутрішнью" і Б. "Зовнішнью" політики 
Національного Уряду України ( НУУ), який буде реалізовувати Н/П-т 
"Україна" і здійснювати свою діяльність відповідно - науково-
обґрунтованій національній ідеології України, яка є фундаменталь-
ною і теоретичною основою принципово нового тексту Конституції 
України (чит. Концепцію по формулі "4+4"). "Проект" представлено у 
2-х інформаційних блоках на 34 аркушах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58428  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Procrust (псевдонім), Березін Павло Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Procrust reborn"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з трьох пісень: "Україна понад усе", "Не буде", 
"Final fall".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58429  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вамболь Олексій Сергійович, Мозговий Микола 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 "Multi-Fragment Graph Builder for Markov 
chains"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Функціональним призначенням системи є побудова та відображення 
багатофрагментарного графу переходів марківського ланцюга для за-
даного програмно-апаратного комплексу, представлено двосерійною 
мажоритарно-резервною системою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58430  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасюк Дмитро Олегович, Ігнатьєв Владислав 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 "Комп'ютерна гра "Caro game" ("Caro")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Даний продукт призначений для підвищення інтелектуального розви-
тку та логічного мислення людини, а також для проводження вільно-
го часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58431  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіріна Ірина Дмитрівна, Феденко Єлизавета Сергіївна, Леонов Сер-
гій Федорович, Шустерман Тамара Йосипівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Роль соматопсихічних взаємодій у патогенезі формування 
дезадаптаційної поведінки хворих на коксартроз, які потребують ен-
допротезування та алгоритм їх діагностики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Спіріна І.Д,, Феденко Є.С., Леонов С.Ф., Шустерман 
Т.Й. Роль соматопсихічних взаємодій у патогенезі формування деза-
даптаційної поведінки хворих на коксартроз, які потребують ендопро-
тезування та алгоритм їх діагностики / Актуальные проблемы транс-
портной медицины. - 2013. - № 1(31). - С. 77-85. 

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемі коксартрозу та формуванню дезадапта-
ційної поведінки пацієнтів, хворих на коксартроз. Наведено два при-
клади з клінічної практики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58432  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мкртчян Араік Рафікович  
 

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)  Проект технічних умов "Сировина продовольча. Горіхи волоські в 
шкарлупі та їх ядра, насіння та ядра гарбуза і соняшника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58433  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, фото-
графічний твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Наповнення веб-сайту landing.ua"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58434  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Феномен темной материи/темной энергии объясняется суще-
ствованием скрытой Мультивселенной"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58435  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Hidden Multiverse" / "Скрытая Мультивселенная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58436  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Принципы и структура скрытой мультивселенной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58437  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Hidden Multiverse: principles and structure" / "Скрытая 
Мультивселенная: принципы и структура"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58438  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Principles and structure of the real Multiverse" / "Прин-
ципы и структура реальной мультивселенной"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58439  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка статей "Explanation of dark matter and dark energy phenomena" / 
"Объяснение феномена "темной материи" и "темной энергии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58440  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

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 де Монте-Снидерс. Метаморфозы планет. Об универ-
сальном лекарстве"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Йоханн де Монте-Снидерс. Метаморфозы планет. Об 
универсальном лекарстве. Пер. с нем. - К.: ИП Береза, 2012. - 256 с. 
Серия "A terra ad solem". 

 

Анотація   

Переклад незвичайних алхімічних трактатів німецького адепта ХVII 
сторіччя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58441  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чижевська Аліна 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 "Г. Гессманн. Растения в магическом искусстве"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Г.В. Гессманн. Растения в магическом искусстве. 
Пер. с нем. - К.: ИП Береза, 2012. - 224 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58442  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станчев Вадим Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Універсальний водогрійний твердопаливний котел 
тривалого горіння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58443  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоцько Петро 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)  Літературний твір наукового характеру "Скнилівські ключі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання методології індуктивної емпатії для аналізу причин 
авіакатастрофи на Скнилівському летовищі 2002 року розкрили ме-
ханізми позаземного гравітаційного впливу планет на літальні апара-
ти, з періодом приблизно 14 років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58444  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноградська Голда Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Проект та пост-реліз НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРУ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО МИСТЕЦТВА "FASHION GLOBUS 
UKRAINE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58445  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноградська Голда Євгеніївна  
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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 "Зображення логотипу "НАЦІОНА-
ЛЬНИЙ ЦЕНТР ДИЗАЙНЕРСЬКОГО МИСТЕЦТВА "FASHION 
GLOBUS UKRAINE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58446  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Методичні рекомендації "Медіаосвітні 
технології в роботі учителя математики" до педагогічного програмно-
го засобу "Асистент вчителя. Мультимедійні технології" ("Асистент 
вчителя")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для пояснення та опису диску "Асистент вчителя. 
Мультимедійні технології". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58447  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракітянський Дмитро Миколайович, Негуриця Дмитро Сергійович  
 

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 "Информационный Сервис автоматизирован-
ного взаимодействия автоперевозчиков и клиентов напрямую друг с 
другом, без  каких либо ограничений в любой точке земного шара"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сервіс пов'язує власників автотранспорту і клієнтів безпосередньо 
один з одним без будь-яких  обмежень в будь-якій точці земної кулі, де 
б вони не знаходилися.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58448  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Віталій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Запоминай 
правильно! Как запомнить английский  алфавит (шпаргалка-
тренажер)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір являє собою тренажер запам'ятовування англійського ал-
фавіту по авторській  методиці з елементами інфографіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58449  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Олена Анатоліївна, Ковальчук Світлана Олексіївна, Пету-
нін Андрій Володимирович  

 

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, ілюст-
рація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Мето-
дичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Виконан-
ня проектних дій" для студентів денної форми навчання за напрям-
ком 8.18010013 "Управління проектами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі наведені методичні вказівки до виконання курсових робіт з 
дисципліни "Виконання проектних дій", рекомендовану літературу та 
додатки.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58450  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімков Олексій Миколайович, Тарануха Владислав Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчальний посібник "Довідник мови Arduino"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник реалізує додатковий навчальний матеріал з вивчення дис-
ципліни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58451  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвицький Броніслав Болеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенний твір "Гімн триатлоністів України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58452  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чалов Валерій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Я остаюсь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Важка дорога", "Молекула", "Солнце", "Поезд", 
"Барракуда", "Рисочка Мягкая вода", "Почему", "Офисная война", 
"Не собираюсь".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58453  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

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 образотворчого мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка картин символічно-
го живопису Голизової Ольги 2013-2014 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "А кицька знала все", "Зліт душі", "Сила повного 
місяця", "Погляд у майбутне", "Квітка та кіт", "Сакура цвіте", "Два 
соняха".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58454  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

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 "З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ (формат А4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58455  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ДИТЯЧА СЕРІЯ (формат А5)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58456  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ЖІНОЧІ ОБРАЗИ (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58457  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Інна Віталіївна, Стець Роман Сергійович, Дерман Галина 
Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прогнозування доцільної кількості циклів 
при виконанні циклічного технологічного процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі неоднорідної марковської моделі, яка дозволяє оцінити ри-
зик варіантів реалізації циклічного розгалуженого технологічного 
процесу і обрати реалізацію з мінімальним ризиком, здійснено прогно-
зування щодо доцільності кількості повторень циклічного технологі-
чного процесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58458  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монастирний Артем 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)  Збірка лекцій "Курс жесткой риторики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58459  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки розвитку мислення на основі осо-
бистісного і процесуального критеріїв" ("Методика "Аксіо-
когнітивна оцінка мислення (АксіКОМ)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Галузь застосування наукового твору спрямована на діагностику про-
явів виразності-невиразності показника значущої конструктивності 
мислення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58460  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Позднякова Олена Ігорівна, Внукова Наталья Володиміровна  
 

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 "Ресурсозберігаючі та природо-
охоронні технології на транспорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуті питання організації системи авторециклінгу у світі 
та Україні. Наведені сучасні технології утилізації основних матеріалів 
відпрацьованих автомобілів. Визначені специфічні особливості утилі-
зації чорних, кольорових металів, пластмасових виробів, акумулятор-
них батарей, відпрацьованих мастильних матеріалів та зношених шин 
автомобілів, термін експлуатації яких закінчився.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58461  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчін Сковрон  
 

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)  Комплект зображень "Колекція головних уборів зима 2014 - весна 
2015 "BARBARAS-14-15" ("BARBARAS-14-15")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58462  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пукач Роман 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)  Відеофільм "Українські Карпати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58463  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник аудіоуроків "Інтенсивний курс англійської мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник складається з 6 дисків відповідно рівню знань учнів. Аудіоди-
ски містять списки нових слів, діалоги, тексти для вивчення мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58464  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобошко Олег Іванович, Горянська Марина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58465  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Сергій Петрович, Могільний Сергій Володимирович, Бала-
гурівський Сергій Іванович, Казаков Олександр Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний твір "Яблуко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дії фільму відбуваються на вигаданій планеті, де живуть дивні ство-
ріння. Характери і проблеми цих створінь схожі на проблеми багатьох 
інших істот, що населяють всесвіт.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58466  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Сергій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний сценарій "Подземная одиссея капитана Бунчука"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мова йде про людину, що потрапляє в пекло, де йому довелося стик-
нутися з великою кількістю законів, правил і фактів, які настільки 
близькі і знайому кожному, хто живе на поверхні землі, що деколи не 
зрозуміло що є що.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58467  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василевська Олена Владиславівна  
 
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 "Счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Free the rainbows", "Seven days", "Замереть", 
"Лише ти", "Небо за нас", "Путь за нас", "Твої руки", "Я ною".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58468  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенко Андрій Вячеславович  
 
Повне ім'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 "Збірка зображень "Органікс зелена 
ферма" ("Органікс")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний твір являє собою зображення твору художнього дизайну, у ори-
гінальному виконанні та оформленні зображень "Органікс зелена фе-
рма" у різних художньо-графічних виконаннях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58469  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Маргарита 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 "Донецк - город мой (Посвящается дончанам в тяжёлых испы-
таниях судьбы во время войны в Украине 2014 г.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58470  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2015  
 

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 "Чёрная пятница - навеки вместе (посвящается украинским 
пограничникам)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58471  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баженова Анастасія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, літерату-
рний письмовий твір, створений для кіно  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Приходи меня помучить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58472  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаустова Катерина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складний твір "Каталог "Временные ТАТУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58473  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старчевод Юрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Юрій Старчевод, нові пісні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Маленьке чудо", "Україна єдина", "Ти найкра-
щий", "Дорога додому", "Сонечко", "Ти снишся", "Колискова", "Во-
на любила теплий дощ", "Подих осені", "Спогади".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58474  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мардань Олександр Євгенович, Тарасуль Олександр Геннадійович  
 
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 "Собачий вальс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58475  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривельов Сергій Леонідович, Собколов Антон Дмитрович, Черка-
шина Катерина Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Бумеранг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Цей твір розповідає про взаємодію вчинків у житті людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58476  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимець Володимир Вікторович, Родіна Ірина Ігорівна, Кошевий 
Олег Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "УКРАВІАСЕРВІС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Комплект методических 
пособий по изучению систем вертолета МИ-8МТВ-1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір відноситься до навчально-методичної літератури і містить на-
ступні посібники: "Газотурбинный двигатель АИ-9В", "Авиационное 
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и радиоэлектронное оборудование вертолета МИ-8МТВ-1", "Конс-
трукция и Эксплуатация вертолета Ми-8МТВ-1", "Подготовка и вы-
полнение полетов".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58477  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимець Володимир Вікторович, Родіна Ірина Ігорівна, Кошевий 
Олег Михайлович, Якимець Аліна Володимирівна, Якимець Марина 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "УКРАВІАСЕРВІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "A set of study guides for the 
study of the MI-8MTV-1 helicopter systems"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відноситься до навчально-методичної літератури і містить на-
ступні посібники: "АИ-9В Engine design and operation", "Еlectronics 
and airborne equipment helicopter MI-17-1V (MИ-8MTB-1) helicopter".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58478  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Вибірка кращих спортивних змагань 
за 2008-2010 роки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана збірка включає в себе авторські відеозаписи із всеукраїнських та 
міжнародних авто- та мото- змагань.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58479  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сай Нонна Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Рассказывает юрист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторка розповідає про своє життя, родовід мовою серця, правду з то-
чки зору людини, яка дев'ятнадцять років чекала на переслідування 
влади.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58480  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Тарасівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів "Укра-
їнська література"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко Л.Т. Українська література : підруч. для 
загальноосвіт. навч. закладів. 6 кл. / Л. Т. Коваленко. - К. : Видавни-
чий дім "Освіта", 2014. - 240 с. : іл. 

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до державного стандарту базової і мо-
вної загальної середньої освіти та навчальної програми з української 
мови і літератури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58481  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина Миколаївна, Михайлик Ольга Петрівна  
 

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 з англійської мови для 3-го класу загальноосвітніх навча-
льних закладів "Dive into English"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику подано розмовні теми: "Let's revire", "Family", 
"Appearance", "Seasons and Weather", "Holidays", "My Day", "Flat", 
"Leisure time", "School".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58482  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник "Психофізіологія дітей 6 року життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику розглядаються фізіологічні та нейронні механізми психі-
чних процесів, станів і поведінки, які впливають на становлення тво-
рчих здібностей шестирічної дитини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58483  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Срібняк Ігор 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)  Підручник для студентів вищих навчальних закладів "Історія жур-
налістики країн світу (XVII - XX ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Срібняк І.В. Історія журналістики країн світу (XVII - 
XX ст.) : підруч. для студ. вищих навч. закл. / МОН України; Держ. 
установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України"; Київ. ун-т ім. Б. Грі-
нченка / І. В. Срібняк. - К. : [Київ ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. - 264 с.  

 
Анотація   

Історія журналістики є складовою професійної підготовки студентів, 
які навчаються за напрямом "Журналістика" і "Соціальні комуніка-
ції".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58484  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шариков Денис Ігорович (Діоніс Асоров)  
 
Повне ім'я або 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 "Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен 
художньої культури. Філософія балету та онтологія танцю. Частина 1."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шариков Д. І. Мистецтвознавча дисципліна хорео-
логія як феномен художньої культури. Філософія балету та онтології 
танцю: монографія / Д. І. Шариков. - К.: Кафедра театрального мис-
тецтва. Київський міжнародний університет, 2013.- Частина 1. - 204 с. 

 
Анотація   

Монографія - універсальне і єдине в Європі, СНД та Україні наукове 
дослідження теорії, філософії, онтології, естетики, хореографічної 
культури і мистецтва.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58485  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації з виробничої прак-
тики для студентів IV курсу напряму підготовки 6.020205 "Образот-
ворче мистецтво" (ОКР "бакалавр")" ("Методичні рекомендації з ви-
робничої практики")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації з виробничої практики для 
студентів IV курсу напряму підготовки "Образотворче мистецтво" 
(ОКР "бакалавр") / уклад. Г.В. Кузьменко. -  К. : Київськ. ун-т імені 
Бориса Грінченка, 2010. - 76 с. 

 
Анотація   

Розроблені методичні рекомендації базуються на сучасних новітніх 
підходах до навчання студентів за напрямом підготовки "Образотвор-
че мистецтво".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58486  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавриненко Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Самоосвітня діяльність - провідний вид пі-
знавальної та навчальної діяльності сучасного учня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лавриненко О.В. Самоосвітня діяльність - провідний 
вид пізнавальної та навчальної діяльності сучасного учня: навч. по-
сіб. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2013. - 48 с. 

 

 

Анотація   

Для учнів вечірньої школи в умовах сьогодення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58487  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозова Ольга Миколаївна, Міляєва Валерія Робертівна, Вакуліч Те-
тяна Миколаївна, Кайріс Олена Дмитрівна, Лебідь Неля Костянтині-
вна, Нагула Олена Леонідівна, Піркова Оксана Дмитрівна, Подши-
вайлова Лідія Іванівна, Подшивайлов Михайло Михайлович, Таран 
Оксана Петрівна, Тохтамиш Олександр Михайлович, Циганчук Те-
тяна Володимирівна, Дятленко Наталія Михайлівна, Бреус Юлія Во-
лодимирівна, Конопля Ольга Андріївна, Макарова Настя Миколаїв-
на, Рафіков Олександр Римович, Юревич Анна Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Компетентністний підхід у професійній підготовці май-
бутніх психологів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Компетентністний підхід у професійній підготовці 
майбутніх психологів: моногр. / авт. кол.; під наук. ред. Лозової О.М. - 
Вінниця: "Віндрук", 2014. - 184 с. 

 

Анотація   

Монографія є результатом останніх наукових досліджень викладачів, 
аспірантів і магістрантів кафедри практичної психології Інституту 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58488  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєнька Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів для ознайомлення дітей з природним і со-
ціальним довкіллям "Кольорове намисто (Веселі оповідання та казки 
про хлопчика Олесика і не тільки)" ("Кольорове намисто")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бєлєнька Г.В. Кольорове намисто (Веселі оповідання 
та казки про хлопчика Олесика і не тільки) / Збірка літературних тво-
рів для ознайомлення дітей з природним і соціальним довкіллям / Г. 
В. Бєлєнька. - К.: "СІМ КОЛЬОРІВ", 2014 - 92 с.: іл. (Серія "Дошко-
лярик: кроки зростання")  

 

Анотація   

Збірка авторських літературних творів містить казки і оповідання, які 
ознайомлюють дітей з цікавими суб'єктами та явищами природи і 
сприяють розвитку мислення та адаптації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58489  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданець-Білоскаленко 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 "Проблема формування особистості у змісті підручників 
з читання для початкової школи (50-ті роки ХІХ ст. - 50-ті роки ХХ 
ст.")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богданець-Білоскаленко Н. І. Проблема формування 
особистості у змісті підручників з читання для початкової школи (50-
ті роки ХІХ ст. - 50-ті роки ХХ ст.) : моногр. / Н. І. Богданець-Білоска-
ленко. - К. : НВФ Славутич-Дельфін, 2014. - 152 с.  

 

Анотація   

Монографія висвітлює розвиток підручників з читання для учнів по-
чаткової школи на теренах України від середини ХІХ століття, роз-
криває зміст текстів у різні історичні періоди та зміни суспільних 
форм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58490  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданець-Білоскаленко 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 "Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Якова Че-
піги (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богданець-Білоскаленко Н.І. Освітньо-культурна і 
педагогічна діяльність Якова Чепіги (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): 
моногр. / Н.І. Богданець-Білоскаленко. - К.: НВФ Славутич-Дельфін, 
2014. - 272 с. 

 

Анотація   

Монографія адресована педагогам, історикам і всім зацікавленим осо-
бам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58491  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліннік Олена Олегівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії: 
підготовка до співробітництва з молодшими школярами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ліннік О. О. Майбутній учитель як суб'єкт педагогі-
чної взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школяра-
ми : монографія / О. О. Ліннік. - К. : Видавничий Дім "Слово", 2014. - 
304 с. 

 

Анотація   

Монографію присвячено проблемі підготовки майбутнього вчителя до 
суб'єкт-суб'єктивної взаємодії з учнями початкових класів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58492  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишинський Віталій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Камерно-вокальний цикл "Три песни на стихи Мацуо Басё"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із трьох розділів. Кожен розділ містить текст япон-
ського поета Мацуо Басьо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58493  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний інструментальний твір "Клавір для саксофона з оркестром 
"Suite Іn Swing"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сюїта складається з чотирьох частин, які об'єднує "swing" - стиль за-
снований на переплетенні різних музично-культурних шарів, що 
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включають джазову ідіоматику, академічну традицію, етнічну музику 
тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58494  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка пісень для дітей молодшого і середнього шкі-
льного віку у супроводі фортепіано "Проліскова пісня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58495  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машовець Марина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник для вихователів дошкільних навчальних за-
кладів "Математична скарбничка: у двох частинах. Частина перша" 
("Математична скарбничка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Машовець М.А. Математична скарбничка : метод. 
посіб. для виховат. дошк. навч. закл. : у 2-х част. Ч. 1. / М. А. Машо-
вець. - К. : СІМ КОЛЬОРІВ, 2014. - 64 с. - (Серія "Дошколярик: кроки 
зростання"). 

 

Анотація   

Зміст посібника спрямовано на формування елементарних математи-
чних уявлень у дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58496  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєнька Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник для вихователів дошкільних навчальних за-
кладів "Віконечко в природу" у двох частинах. Частина перша" ("Ві-
конечко в природу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бєлєнька Г.В. Віконечко в природу : метод. посіб. 
для виховат. дошк. навч. закл. у 2-х част. Ч. 1. / Г.В. Бєлєнька. - К. : 
СІМ КОЛЬОРІВ, 2014. - 64 с. - (Серія "Дошколярик: кроки зростан-
ня"). 

 

Анотація   

Зміст посібника спрямований на методичну допомогу вихователям.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58497  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для 1-го класу "Сходинки етичного 
зростання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кравчук В.Л. Сходинки етичного зростання: Навча-
льно-методичний посібник для 1-го класу / Лариса Кравчук. - К.: Шк. 
світ. 2012. - 128 с. - (Бібліотека "Шкільного світу") 

 

Анотація   

У посібнику розкриваються теоретичні та практичні аспекти етично-
го розвитку шестирічних учнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58498  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Мировоззренческие универсалии периодов 
STILWANDLUNG в мировом художественном процессе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии 
периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе / Ин-т 
проблем соврем. иск-ва Акад. иск-в Украины. - К.: Химджест, 2009. - 
276 с.: 16 л. вкл. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58499  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрій Смотрич (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вогонь щастя і добра"/"Огонь добра и счастья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58500  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулак Геннадій Миколайович, Дніпровський Дмитро Олексійович  
 
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 "Гео-реєстр інвентаризації та моніторингу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Гео-реєстр" інвентаризації та моніторингу" 
призначена для консолідації даних, з різних джерел у різних форматах 
на єдиній геопросторовій основі, з використанням єдиної системи ко-
дування та класифікації об'єктів обліку, моніторингу отриманих даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58501  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулак Геннадій Миколайович, Дніпровський Дмитро Олексійович  
 
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 "Голос громадськості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для підвищення рівня соціальних стандартів, захисту інтересів фізич-
них та юридичних осіб.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58502  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Посохова Ірина Степанівна, Штефан Людмила Володимирівна, Лисе-
нко Світлана Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методологічні засади професійної освіти: мето-
дичні вказівки до практичних занять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58503  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
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 "Ключевой рефлекс вокального процесса в свете "Те-
ории энергетического равновесия  по Присталову"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор розкриває принцип роботи вокального механізму й вокального 
мистецтва в цілому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58504  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудченко Олександра Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Свобода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

205 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58505  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Лідія Олександрівна, Юдін Михайло Айзікович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Учбовий посібник "Финансовый анализ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волощук Л. А., Юдин М. А. Финансовый анализ: 
учебное пособие / Л. А. Волощук, М. А. Юдин; под. ред. Филипповой 
С. В. - К.: КАФЕДРА, 2012. - 320 с. 

 
Анотація   

Посібник можуть використовувати студенти економічних спеціально-
стей, а також викладачі при підготовці до лекцій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58506  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Лідія 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)  Учбово-методичний посібник "Статистика: теория и практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л. О. Волощук. Статистика: теорія та практика. На-
вчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплі-
ни. Видання 2-ге: доповнене та перероблене . - Одеса: Вид-во "ВМВ", 
2010. - 136 с. (Російською мовою). 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58507  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірсанова Вікторія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика розрахунку вартості навчання у вищих 
навчальних закладах за напрямом підготовки та формою навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розрахунок середньої вартості навчання одного студента за напряма-
ми підготовки та формами навчання включає вісім основних таб-
лиць: 1. Розрахунок показників заробітної плати та відрахувань на 
соціальне страхування у середньої вартості підготовки одного студен-
та. 2. Розрахунок витрат на виплату стипендій та соціальне забезпе-
чення. 3. Розрахунок витрат на оплату комунальних послуг у серед-
ньої вартості підготовки одного студента.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58508  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Захарченко Наталя Вячеславівна, Бон-
даренко Олексій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, ілюст-
рація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення системи матеріального стимулюван-
ня праці робітників ЖКГ з відповідною практичною апробацією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована система включає диференціацію індивідуального 
вкладу, діапазон рухливості базової місячної тарифної ставки співро-
бітника, заохочувальні виплати і міру їх впливу на зацікавленість 
працівників у високих кінцевих результатах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58509  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Філиппова Світлана Валеріївна, Аку-
люшина Марина Олександрівна, Лаптєва Вікторія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичне обґрунтування передпланової оцінки 
ефективності інноваційно-інвестиційних проектів з урахуванням еко-
номічної ренти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методичне обґрунтування, яке має ціллю встановити уза-
гальнюючий підхід щодо розрахунків і передпланових обґрунтувань 
інноваційних розробок, які започатковуються в науково-дослідних, 
проектно-конструкторських, проектно-технологічних установах, в 
тому числі і тих, що входять до складу підприємств міжгалузевих 
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комплексів та інших організаційних структур, створених для інтегра-
ції науки з виробництвом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58510  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітіна Аліна Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичний інструментарій 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємств на підґрунті ви-
користання методів факторного аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі визначено сутність основних сучасних концепцій оцінювання 
економічної безпеки підприємств. Обґрунтовано необхідність подаль-
шого розвитку теоретичних аспектів економічної безпеки підпри-
ємств.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58511  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Віктор Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фізична особа-підприємець Яковенко Віктор Олексійович 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Электронагреватели панельные керами-
ческие бытовые. Технические условия. ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧИ ПА-
НЕЛЬНІ КЕРАМІЧНІ ПОБУТОВІ. Технічні умови ТУ У 29.7-
2556302275-001:2011" ("Технічні умови "Електронагрівачи панельні 
керамічні побутові")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технічні умови розроблені для електронагрівачів панельних кераміч-
них побутових, низькотемпературних, призначених для обігріву при-
міщень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58512  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бредіхін Володимир Михайлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичний підхід до визна-
чення часу виконання проекту на початковому етапі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано аргументи щодо методичного підходу до визначення 
часу виконання проекту на початковому етапі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58513  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анісімова Світлана Вікторівна, Анісімов Станіслав Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Визначення комплексного ре-
креаційного потенціалу території"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто питання комплексної оцінки потенційних рекреа-
ційних територій та їх ранжування для вибору ділянок, найбільш 
придатних для впровадження інвестиційних проектів розвитку об'єк-
тів літнього відпочинку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58514  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Артем Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фортепіанних творів "Натхнення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58515  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна, Сидоров Дмитро 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 "Сборник зимних хитов "Love IS'нег" ("Love IS'нег")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Новоріччя зустрічай", "Нежный снег", "Зимові 
візерунки", "Новорічний експрес", "Новогодний хоровод", "Джига-
Сніга", "12 месяцев", "Зима від кутюр", "Снежный.com", "По бара-
бану", "Love is'нег", "Новий рік - ти і я", Мы встречаем Новый год".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58516  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія 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)  Збірка пісень "Літній альбом Наталії Мієдінової "Дивограй" ("Диво-
грай")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Дивограй", "У-А-А-АУ", "Добрый день", "Море 
привет", "Гренада", "ОПА-ОПА", "Подорож", "Тьотя Поля", "Вни-
мание", "Вітерець", "Вожатський привет", "Зореліт", "Ми одна семья". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58517  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Новорічний Дивограй"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: пісня-вітання "Гучний привіт", пісня "Новий рік 
летить", забавлянка "Зустрічаєм новий рік!", пісня "Зима кружляє", 
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забавлянка "У долоні хлоп", пісня "Новорічний дивограй", забавлян-
ка "Ялинка".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58518  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір (дитяча літе-
ратура), складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Музыкальная история Наталии Миединовой "Лета-
радуга" ("Летарадуга")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли : "Лето встречай", "Собирайся", "Наша радуга", 
"Бибика", Десять котят", "Очки", "ДжДэнс Кросс", "Колыбельная 
для солнышка", "Леторадуга". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58519  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна, Мирошниченко Вадим Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій новорічної театралізовано-ігрової програми "1 000 000 но-
ворічних посмішок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58520  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Католик Володимир Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Вибране до 14 року, складається із 18 пісень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Ялиночка", "Чорне море", "Вставай країна", 
"Степи", "Прапори", "На дикім полі", "Дніпре-орле", "Вальс св. Ми-
колая", "Різдвяна подяка", "День св. Валентина", "Пісня діда Моро-
за", "Лиса гора", "Володимир князь", "Легенда", "Колискова", "Зу-
льфия", "Крим", "Синим дождём", "Ave Maria". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58521  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стоян Лілія 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 графіті-малюнок "Код української 
нації" ("Код Нації")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок розташований на стіні будинку на Набережному шосе, 4, в 
м. Києві. Має розміри 1,7*1,7м. Зображений у вигляді інтеграції QR-
коду з елементами традиційної української символіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58522  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

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)  Музична збірка "Нежность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Нежность", "Ты один", "Я буду помнить тебя все-
гда". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58523  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксю Куц (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Соціально-психологічний роман з елементами еротики 18+ "Феміністка"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман написаний українською мовою. Головна героїня - Альбіна сто-
їть на краю прірви і хоче покінчити життя самогубством, але в ту 
мить її заполонили спогади. Ця історія про те, як ненависть може дати 
сили піднятися і йти далі, коли кохання знищує у тобі особистість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58524  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний словник "Короткий словник клінічних термінів - 
Vocabularium termіnörum clinicörum breve"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова розробка належить до навчальної лексикографії. До реєстру 
словника включено латинські назви функціональних і патологічних 
станів, процесів, явищ, морфологічних змін органів і тканин, методів 
діагностики й лікування, поширені в галузевих стандартах, науковій 
та навчальній медичній літературі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58525  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Олена Миколаївна, Синиця Валентина Григорівна, Смоль-
ська Лариса Юріївна, Гуцол Марія Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV 
рівня акредитації "Латинська мова для студентів стоматологічних 
факультетів - Lingua Latina ad usum stromatologiae studentium"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник побудовано за структурно-термінологічним принципом і 
містить три розділи, співвіднесені з основними термінологічними під-
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системами медичної термінології - анатомічною та гістологічною, клі-
нічною, фармацевтичною.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58526  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойленко Ірина Володимирівна, Звєрєва Валерія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Індивідуальний план соціально-педагогічної підтри-
мки відвідувачів "Університету третього віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Однією з важливих складових якості життя в будь-якому віці є задо-
волення духовних потреб особистості, насамперед - потреби в освіті. 
Тому метою визначення етапів проходження певних видів соціально-
психологічних послуг, розроблений індивідуальний план, який дозво-
ляє відслідкувати чинники ефективності входження літніми людьми в 
соціум.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58527  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, ілюс-
трація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру "Га-
лузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК Украї-
ни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі ретроспективного аналізу і особливостей статистичної звіт-
ності та законодавчого забезпечення функціонування підприємств, за-
діяних на ринку зерна та продукції його переробки, окреслено межі 
зернопродуктивного підкомплексу АПК за допомогою структурно-
логічної схеми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58528  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, ілюс-
трація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру "Кон-
цептуальна модель механізму трансформації логістичної системи у зе-
рнопродуктовому підкомплексі АПК України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено принципову схему механізму трансформації логістичної 
системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України на основі 
певної "віртуалізації"матеріальних потоків між сертифікованими 
елеваторними потужностями з одночасним запровадженням системи 
моніторингу міжобласних балансів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58529  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгов Микола 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)  Складений твір "Збірка пісень "Від колискової - до лебединої" (пісні 
Апостолівщини у записах бандуриста В.І. Кириленка)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку включено весільні обряди, понад 230 народних пісень (з но-
тами), деякі у декількох варіантах, розташовані за жанрово-
стильовими особливостями, які зібрав і записав апостолівський бан-
дурист Віктор Кириленко.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58530  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЗАЗА" із серії анімаційних скульптур "TАRTONIKS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58531  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"БОБО" із серії анімаційних скульптур "TАRTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58532  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ФУДИ" із серії анімаційних скульптур "TАRTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58533  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЮНО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58534  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ТУКИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58535  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ДУДО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58536  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

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 "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ШАБА" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58537  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ОРЛИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58538  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЗУЗИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58539  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ВУКА" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58540  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"МЕМИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58541  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЗИФФО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58542  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"БОНИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58543  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ПУЗЗИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58544  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЙАКИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58545  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"МИКО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58546  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ДУФИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58547  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЖОЖО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58548  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"КИФО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58549  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"СИМУ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58550  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЕКУ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58551  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"РУФО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58552  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ПОЗЗИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58553  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

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 образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЖОЗИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58554  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЦУКИ ЦУКИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58555  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"СУСИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58556  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ФИКО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58557  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЛАКИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58558  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ШЭКИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58559  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"КЛЕО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58560  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЧАГГИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58561  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"АКИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58562  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"УКО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58563  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ТРОДИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58564  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЛИЛИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58565  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"АГЛИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58566  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ТУККО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58567  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"МАРО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58568  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ТОРРИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58569  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ПИНО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58570  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"БОЛЛО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58571  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЛЕМО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58572  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"МОМО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58573  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"НУКИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58574  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЭСИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58575  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"РУЗЗО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58576  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ОММИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58577  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"РАКУ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58578  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ГАГИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58579  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЗАКИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58580  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ИКО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58581  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 
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 "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЗУЛЛИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58582  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЧИКИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58583  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"КУКО" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58584  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

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 "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЗЕМУ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58585  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ДАНГИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58586  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"УЛА" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58587  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз огли  
 

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 "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ЧЕЛЛИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58588  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"КУЛИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58589  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Ельчін Раміз 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)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптура "Анімаційний персонаж 
"ФИФИ" із серії анімаційних скульптур "TARTONIKS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір представлено у вигляді фотографій скульптури з різних ракурсів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58590  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Володимир Васильович, Долматов Анатолій Іванович, Пав-
ленко Віталій Миколайович, Онопченко Антон Віталійович, Федоро-
ва Анастасія Сергіївна, Блоха Олена Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Ха-
рківський авіаційний 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 "Интерактивный учебный программный 
комплекс для беспрототипного проектирования объектов импульс-
ных технологий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для вирішення винахідницьких задач на рівні 
функціонального проектування. На відміну від існуючих програмних 
середовищ програма має інформаційну базу знань об'єктів імпульсних 
технологій, яка реалізована в графічному і текстовому форматі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58591  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методологические основы культурологии, как ноо-
сферной науки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

   
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58592  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Наука, философия и религия в теологическом  
                                                            аспекте"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна наука є сукупність фрагментарних знань іноді суперечливих 
один одному. Загальна системна криза суспільства, економіки, змі-
щення соціальних досягнень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58593  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Труфанова Лілія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "СЦЕНАРИЙ ПРОЕКТА "СИМВОЛЫ 
ЗАПОРОЖЬЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує етапи, порядок організації та проведення, а також зміст 
комплексного історико-культурного проекту "Символи Запоріжжя", 
що включає фільми, телепередачі, публікації у ЗМІ, круглі столи, пре-
зентації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58594  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конін Валерій Вікторович, Рудніченко Дар'я Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль оцінки вимірювальної інформації 
GNSS приймача безпілотного апарата"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виявити навігаційні супутники GPS та 
GLOWASS, які знаходяться у зоні видноти в певний момент часу та 
аналізувати основну вимірювальну інформацію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58595  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

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 "Віртуальний пілотажний стенд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дана програма розроблена для оцінки індикації пілотажно-
навігаційної інформації систем літака, написана в програмному сере-
довищі SCADE.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58596  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зуєв Олексій Володимирович, Соломенцев Олександр Васильович, 
Заліський Максим Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Процедура оцінки ефективності процесів 
технічного обслуговування засобів радіотехнічного забезпечення 
польотів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначенням програми є вирішення задач обробки широкого кола 
інформаційних даних щодо технічного стану засобів радіотехнічного 
забезпечення польотів різноманітного призначення. Результати роз-
рахунків можуть бути використані для вирішення наступних задач: 
оцінки ефективності процесів технічного обслуговування складних 
засобів радіотехнологічного забезпечення польотів різноманітного 
призначення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58597  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазок Олексій Михайлович, Іваницький Дмитро Вадимович  
 

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 "Прототип серверу віддаленого запуску скриптів"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прототип додатку - серверної частини комплексу програмного забез-
печення, призначенням якого є запуск скриптів на віддаленому сер-
вері з метою адміністрування або використання програмного забезпе-
чення на віддаленій комп'ютерній системі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58598  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазок Олексій Михайлович, Іваницький Дмитро Вадимович  
 

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 "Прототип клієнту віддаленого запуску скри-
птів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прототип додатку - серверної частини комплексу програмного забез-
печення, призначенням якого є запуск скриптів на віддаленому сер-
вері з метою адміністрування або використання програмного забезпе-
чення на віддаленій комп'ютерній системі. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58599  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свірко Володимир Олександрович, Бойчук Олександр Васильович, 
Голобородько Віталій Миколайович, Рубцов Анатолій Львович  

 

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 "Електронне інформаційно-методичне ви-
дання "ДИЗАЙНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання присвячене аналізу сучасного стану і розвитку основних на-
прямків дизайну в Україні, які розглядаються на тлі економічних і 
соціально-культурних відносин у тісній взаємодії з досягненнями су-
міжних науково-практичних дисциплін. Досвід провідних країн світу 
із застосуванням досягнень дизайну та ергодизайну у підвищенні кон-
курентоспроможності національних економік трактується як необхід-
на передумова розвитку українського дизайну та впровадження його 
розробок у господарський комплекс.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58600  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Дрейс Юрій Олександрович, Сіде-
нко Володимир Павлович, 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма шифрування даних стандартом 
блокового симетричного шифру Advanced Encryption Standard (AES)  
з візуалізацією процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма являє собою повноцінний програмний продукт, що 
являє собою Windows додаток. Метою даного програмного продукту є 
шифрування даних із забезпеченням їх конфіденційності шляхом за-
шифрування блочним симетричним шифром AES з візуалізацією про-
цесів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58601  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конін Валерій Вікторович, Коршак Володимир 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 "Розрахунок геометричних факторів супут-
никових навігаційних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розрахунку геометричних фа-
кторів GDOP, PDOP, MPOP, VDOP супутникових навігаційних систем 
GPS, ГЛОМАСС, GALIEO, COMPAS. Програма написана в середо-
вищі Matlab.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58602  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фрідман Михайло Семенович, Горак Олександр Володимирович, 
Лапшин Олександр Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпора-
ція" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Sigma: Importer Management System/Dealer 
Management System" ("Sigma:IMS/DMS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма забезпечує автоматизацію управлінського обліку в 
підприємствах, що спеціалізуються на торгівлі автомобілями, авто-
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запчастинами, супутніми товарами, а також надають послуги по пе-
редпродажній підготовці та обслуговуванню автомобілів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58603  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розинська Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Українського роду" ("УР", "Украї-
нського Роду")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58604  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру "СОВСЕМ 
НЕ ФЕВРАЛЬ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58605  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру "ПРАВО 
НА КРАСОТУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58606  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру "И ВСЕ-
ТАКИ ОСЕНЬ!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58607  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру "ЗА ЗА-
ВЕСОЙ ОДНОЗНАЧНОСТИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58608  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булах Владислав Сергійович, Шмалій Іван Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Осенний Стриптиз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58609  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокін Вітольд Павлович  
 
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)  Вільний переклад українською мовою поеми О. Пушкіна "Руслан і 
Людмила"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою вільний переклад з російської на українську мову 
однойменної поеми О. С. Пушкіна "Руслан і Людмила". Автор пере-
кладу зберігає форму, сюжет і стиль оригіналу твору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58610  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горицька Галина Вікторівна (Габзовська Галина)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Острів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58611  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березовський Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір у трьох частинах "Небесна сотня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58612  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люлька Василь Олексійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом картин, виконаних 
за авторською технологією живопису природними матеріалами Васи-
ля Люльки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представляє собою альбом із 101 копій картин, виконаних за авторсь-
кою технологією живопису природніми матеріалами без використання 
пензля й фарби. Роботи відрізняються широкою палітрою кольорів, 
екологічні й натуральні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58613  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальна програма "Компаративістика у сфері освіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Компаративістика у сфері освіти: навч. прогр. для 
спеціальностей 8.18010021 "Педагогіка вищої школи", 8.18010020 
"Управління навчальним закладом" (освітньо-кваліфікаційний рі-
вень "магістр" / Київ, ун-т ім. Б.Грінченка; [розробн. Сисоєва С.О.]. - 
К.: ТОВ "Видавниче підприємство "ЕДЕЛЬВЕЙС", 2014. - 106 с. 

 

Анотація   

Програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підго-
товки магістрів відповідно до навчальних планів спеціальностей 
8.180110021 "Педагогіка вищої школи", 8.180110020 "Управління на-
вчальним закладом" з урахуванням рекомендацій МОН України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58614  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Володимир 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)  Музична композиція "Joy of Life"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Композиція створена під враженнями від подорожей. Слухач може 
відчути дорогу до місця відпочинку, затишну місцину на природі або 
біля моря.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58615  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Песнь Вечности - Песнь Любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58616  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

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 "Седьмой лунный день"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58617  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шашков Павло Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для мікроконтролера "Програма 
управління автопілотом на базі мікроконтролера STM32"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма надає наступні можливості: ініціалізація обладнання: по-
ртів мікроконтролера і датчиків. Ініціалізація вихідних портів підке-
ровані елементи - сервоприводи і драйвер безколлекторного двигуна.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58618  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсенюк Ігор Ростиславович, Кратасюк Віктор Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет-парсер контенту веб-ресурсів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма розроблена на об'єктивно-орієнтованій мові програму-
вання С# і призначена для проведення парсингу контенту з веб-ресур-
сів, що знаходяться в мережі. Вона дозволяє вилучити контент із веб-
ресурсів, представлених в мережі Інтернет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58619  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Николай Владимиров (псевдонім), Волкова Лариса Данилівна  
 

Повне ім'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 "Кто это сделает?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Написання цієї книги продиктовано сьогоднішніми реаліями нашого 
життя, погляд на які примусив проаналізувати наше недавнє минуле, 
теперішній час і майбутнє.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58620  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купянський Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  П'єса "Під знаком П"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'єса - сучасний український епос, оповідальна й історична, складові 
якої залишені за скобками п'єси.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58621  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Алла Олександрівна, Головіна Олеся Іванівна, Єгоращенко 
Ірина Валентинівна, Жавнерчик Олеся Вячеславівна, Ковальов Во-
лодимир Георгійович, Колонтай Світлана Миколаївна, Многодетна 
Ольга Анатоліївна, Павленко Андрій Володимирович, Павленко Оле-
на Пантеліївна, Попова Марія Олександрівна, Смірнова Катерина 
Володимирівна, Соколовська Валентина Олегівна, Тонконога Ірина 
Василівна, Улибіна Валентина Олексіївна, Чернишов Олексій Сергі-
йович, Чумак Віра Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Методологічні і методичні основи 
оцінки економічної доцільності використання досягнень науки і тех-
ніки в природоохоронній діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі розроблено класифікацію досягнень науки і техніки, методо-
логічні основи оцінки економічних результатів впровадження досяг-
нень науки і техніки у природоохоронну діяльність і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58622  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 
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 "Научная разработка "Внутрихозяйственные интел-
лектуальные элиты - всему производству голова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58623  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Галиця Олександр Сисойович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Научная разработка "Международные ИКИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58624  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башинський Сергій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Житомирський державний технологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Wire Modeling"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для моделювання процесу алмазно-
канатного природного каменю по вертикальних площинах. В основі 
алгоритму лежить метод дискретного моделювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58625  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Аліна 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 "Свадебная песня" ("Свадебная")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58626  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58627  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Моторнюк Руслан 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 "Комп'ютерна програма для формування псе-
вдовипадкових послідовностей чисел та псевдовипадкових бітових 
послідовностей на основі клітинних автоматів з гексагональним по-
криттям "НexRND"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На сучасному етапі генератори формування псевдовипадкових біто-
вих послідовностей та чисел використовуються в багатьох галузях. 
Широкого застосування вони набули у обчислювальній техніці, сис-
темах передачі даних та системи захисту інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58628  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Білан Миколай Миколайович, Білан 
Андрій Миколайович, Білан Сергій Степанович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для моделювання 
процесу генерації псевдовипадкових послідовностей біт на основі клі-
тинних автоматів із зворотнім зв'язком"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма моделює процес генерації псевдовипадкових бітових 
послідовностей на основі технологій клітинних автоматів. Викорис-
тання зворотнього зв'язку для проміжного порівняння станів клітин-
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ного автомату, а також введення клітин, які виконують іншу функцію 
ніж усі клітини клітинного автомату, дає можливість збільшити дов-
жину циклу генерації бітової послідовності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58629  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Леонід 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 "Диво гори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58630  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 

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, літературний письмовий твір навча-
льного характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Рекреационное моделирование (Спецкурс)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лук'янова Л. Г. Рекреационное моделирование: 
Спецкурс. Учебно-метод. пособие. - К.: 2013 

 

Анотація   

  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58631  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 

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 учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Организация и дизайн внутреннего простран-
ства учреждений гостеприимства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лук'янова Л. Г Организация и дизайн внутреннего 
пространства учреждений гостеприимства: Учеб-метод.пособие. - 
2014. - 200 с. : ил. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58632  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецький 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)  Збірка віршів "Откровенные стихи и правильные афоризмы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58633  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранова Любов Валентинівна, Кохановський Олександр Олександ-
рович  

 

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 дитячих пісень "Танцюй - співай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58634  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "гурт "Аква" (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 "Уйти нельзя остаться"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58635  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Валентина Антонівна, Кобецька Надія Романівна, Логві-
нова Марія Володимирівна, Микитин Юрій Іванович, Банасевич Іри-
на Іванівна, Розвадовський Володимир Іванович, Козич Ігор Васи-
льович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Правознавство" за заг. ред. д.ю.н., проф. Васильєвої В.А. 
(для учнів 9-их класів загальноосвітніх середніх шкіл)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику висвітлено основні питання теорії держави та права, 
конституційного права України та основних галузей права, що вклю-
чені до навчальної програми з предмету "Правознавство". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58636  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Вальд (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Проклятие палача"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман "Прокляття ката" є продовженням відомого роману Віктора 
Вальда "Кат". Виживши, завдяки своїм неймовірним знанням, вели-
кому вмінню лікаря і відповідальності перед сім'єю кат Гудо знову 
опиняється в полоні "прокляття ката", яке тяжіє над кожним, хто ко-
ли-небудь погодився стати таким.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58637  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Вальд (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Месть палача"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман "Помста ката" є закінченням трилогії та оповідає про неймові-
рні страждання і пригоди  того, кому судилося випробувати їх, ставши 
катом Гудо. Жодні пастки не стануть на шляху того, хто прагне свобо-
ди і щастя власній родині.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58638  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсаренко Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, похідний твір, музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень в обробці "Українське Різдво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки "Українське Різдво" увійшли: "Ішов Миколай", "Святий 
Отче, Миколаю", "Зійшли вже зорі", "Ясна зоря", "Прилетіли янго-
лята", "Спи Ісусе", "Свята ніч", "Свята ніч (хорал)", "Ой чи є, чи 
нема?", "Ой там за горою", " Ой, у лузі кризі", "Ой зійшли всі святії", 
"Мамо не плач", "Czarna Madonna".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58639  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Чернявський Сергій Сергійович, 
Брисковська Оксана Миколаївна, Алєксєєва-Процюк Діана Олексан-
дрівна, Вознюк Андрій Андрійович, Харечко Надія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика розкриття та розслідування шахрайств, 
учинених шляхом використання засобів мобільного зв'язку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58640  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Чернявський Сергій Сергійович, Во-
знюк Андрій Андрійович, Савченко Андрій Володимирович, Никифо-
рчук Дмитро Йосипович, Арешонков Віталій Володимирович, Тара-
сенко Олег Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика розслідування прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58641  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепеха Таїсія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Калейдоскоп життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58642  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепеха Таїсія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір, твір образот-
ворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "И печаль, и радость.."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58643  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепеха Таїсія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка гумористичних творів "Веселі українці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58644  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушинська Людмила Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект зображень у стилі "Петриківка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект оригінальних зображень у стилі "Петриківка" характери-
зується унікальним стилем виконання, який може бути нанесений на 
будь-яку поверхню (одяг, текстиль, речі побутового характеру, чохли 
для мобільних телефонів).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58645  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Король Григорета Олександрівна, 
Ковальчук Костянтин Федорович, Костанецький Віктор Володимиро-
вич, Распопова Юлія Олександрівна, Труш Юлія Тимофіївна  

 

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, похідний твір, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Аналіз господарської діяльності: теорія, мето-
дика, розбір конкретних ситуацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шпанковська Н.Г. Аналіз господарської діяльності: 
теорія, методика, розбір конкретних ситуацій. [текст] : навч. посіб. / 
Н.Г Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук [та ін.] ; за ред.  

                                                           К.Ф. Ковальчука - К.: "Центр учбової літератури", 2012. - 328 с. 
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Анотація   

Висвітлені сутність та взаємозв'язки основних наукових категорій 
економічного аналізу в сучасних умовах. Визначені особливості еко-
номічного аналізу, організації аналітичної роботи та її  інформаційно-
го забезпечення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58646  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "На крыльях любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Пташка-музика", "Чудеса", "Песня Пету-
шка", "Песня птичьего хора", "Песня курочки Чубарочки", "Полтав-
ські Галушки", "Надія", "Україна", "Рідний мій Кременчук", "Мо-
тылек", "Я так долго искала тебя...", "А город-сон...", "На крыльях 
любви", "Метелица",  мюзикл "Петушок в штанишках", Музичні 
твори "Бал", "Либертанго", музична поема: "Майдан", "Полевые 
цветы".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58647  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Галина Олександрівна, Міщенко Наталя Михайлівна, 
Нежмудінова Олена Миколаївна, Семенова Інна Георгіївна, Хоменко 
Галина Василівна, Хохлов Валерій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Дослідження сучасного режиму 
циркулярної атмосфери і фронтальної діяльності над Європою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковій роботі проведено дослідження просторово-часових особли-
востей еволюції блокуючих процесів в атмосфері над Європою за до-
помогою блокування Лейєнаса-Окланда та Тібальді-Монтені. Запро-
поновано альтернативний Європейський континентальний індекс 
блокування (ECBI), що ґрунтується на полі вітру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58648  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Владислав Леонідович, Башмакова Ірина Халілівна, Бєлов Во-
лодимир Вікторович, Богатова Юлія Іллівна, Гольцов Володимир 
Іванович, Гопченко Євген Дмитрович, Гриб Олег Миколайович, Ки-
лимник Олександр Миколайович, Лобода Наталія Степанівна, Нікі-
пелова Олена Михайлівна, Пилип'юк Віктор Вікторович, Сахненко 
Ольга Ігорівна, Ситов Віктор Миколайович, Смоленський Євгеній 
Васильович, Терновий Петро Анатолійович, Тучковенко Юрій Сте-
панович, Яров Ярослав Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка можливого альтернатив-
ного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки 
Дністер й інших лиманів і водних об'єктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено науково-методичну базу для оцінки альтернативного на-
повнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річками Дні-
стер й інших джерел. Виконаний аналіз якості морських і лиманних 
вод у сучасних умовах, можливих змін гідробіологічних характерис-
тик вод куяльницького лиману при наповненні його водами Чорного 
моря. Розроблені рекомендації щодо стабілізації гідроекологічного 
режиму Куяльницького лиману шляхом поповнення його морськими 
водами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58649  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояринцев Євген Львович, Бурлуцька Марія Едуардівна, Гопцій Ма-
рина Володимирівна, Гопченко Євген Дмитрович, Кічук Наталія Сер-
гіївна, Овчарук Валерія Анатоліївна, Погорелова Марина Полікарпі-
вна, Романчук Марина Євгенівна, Шакірзанова Жаннетта Рашидівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Розрахунки і прогнози характери-
стик максимального стоку рівнинних річок України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше пропонується створити єдину для паводків водопіль норма-
тивну базу по розрахунках стоку річок та комплексну методику довго-
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строкового прогнозування характеристик весняного водопілля рів-
нинних річок України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58650  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Я залишусь в тобі назавжди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58651  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Дарина Романівна  
 

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)  Оповідання "Страшный сон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58652  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Out and inside"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний музичний твір відноситься до пісенного жанру  і являє собою 
пісню ліричного характеру, назва якої перекладається як - "зовні і 
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всередині". У творі відображаються почуття молодої людини, яка на-
магається усвідомити своє місце в суспільстві і життєву мету.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58653  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожина Ганна Михайлівна, Коростій Володимир Іванович, Зеленська 
Катерина Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення суїцидального ризику у хворих на 
депресивний розлад (опитувальник - додаток до історії хвороби)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для оцінки ступеня суїцидального ризику хворому додатково задають 
питання, які оцінюють його емоційний стан, відношення до самого се-
бе та інших осіб, рівень самоповаги, домінантності, тривожності та 
вольові властивості із чотирма значеннями відповідей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58654  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожина Ганна Михайлівна, Коростій Володимир Іванович, Зеленська 
Катерина Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб оцінки самосвідомості смерті як фактора ан-
тисуїцидального бар'єру у хворих на депресивний розлад (опитуваль-
ник - додаток до історії хвороби)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для оцінки самосвідомості смерті хворому додатково задають питан-
ня, які оцінюють персональне відношення до можливих наслідків 
смерті. Показники питальника враховують оцінку страху смерті, суї-
цидальні помисли пацієнта, відомості про спадковість та стан психіч-
ного здоров'я.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58655  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоренцова Анна Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Ты любил меня..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58656  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Ірина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "А знаешь, я чертовски устала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58657  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недобідюк Анжеліка Вікторівна  
 

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)  Сценарій позакласного заходу в 10 та 11 класах на тему "Знавці сві-
тової літератури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58658  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Вікторія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір навчального характеру "План-конспект уроку з ні-
мецької мови у 10 класі "Hobby und Beruf"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58659  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Кристина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Уже 4-й час без перестану"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58660  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Димарецька Людмила Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір навчального характеру "План позакласного заходу 
Димарецької Людмили Ігорівни з англійської мови для 7-го класу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58661  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодка Анатолій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Сучасний гендер"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58662  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніщименко Марія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір навчального характеру "План-конспект уроку на 
тему "Суперечливість внутрішнього світу людини в баладі Війона 
"Балада прикмет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58663  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Анастасія Віталіївна  
 

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 "Мрійливий погляд бачу твій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58664  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бухарцев Олег Валентинович  
 

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 "ПОХИЩЕНИЕ ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО И ЕГО ДРУЗЕЙ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58665  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Ілля 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 "Мультиваріативні розвиваючі пазли 
Колесника" ("Мультипазли Колесника")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розвиваюча ігрушка-головоломка для будь-якого віку. Дозволяє 
складати тисячі різноманітних малюнків за допомогою одного набору 
з 6, 12, 24, 30 або елементів. Це можуть бути: цифри, букви, візерунки, 
стилізовані зображення казкових істот, тварин, пейзажі тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58666  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомутенко Максим Володимирович, Садовий Микола Ілліч, Трифо-
нова Олена Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58667  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танько Ельвіра Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АСТУМ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Astum.Connect"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58668  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танько Ельвіра Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АСТУМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Astum.Museum"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58669  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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-трилогія "Перемагаючи долю", частина ІІІ "Повій, вітре..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Третя частина трилогії "Перемагаючи долю". Роман "Повій, вітре..." 
освітлює кінець 30-х та початок 40-х років XVII століття. Після роз-
грому козацького війська під проводом Острянина та Запорозької Сі-
чі заборонено, проте залишки козацького війська все ж збираються на 
островах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58670  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Костянтин Миколайович, Тринус  Валерій Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-художня книга "Советы сельского Доктора 4. Детралексо-
вая гипертония. Что делать мне если меня внезапно разбил паралич. 
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Психотестирование для тех кому предстоит участие в боевых дейст-
виях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Журавель К. М., Тринус В. Г. "Советы сельского 
Доктора 4". - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2015. - 152 с.: іл. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58671  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія 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 "Дождь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58672  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія 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 "Божевільна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58673  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендус Анастасія 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 "Звезда"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58674  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Сказки драконов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга, в першу чергу, адресована юнацтву, а також усім любите-
лям фентезі. В ній зібрані захоплюючі й драматичні історії про драко-
нів, найзагадковіших і літаючих містичних істот, про складні, глибокі 
взаємини людей з ними. Це нові міфи про драконів, які  все ж можуть 
виявитися правдою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58675  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина Володимирів-
на, Лук'яненко Сергій Миколайович, Чмелик Олександр Миколайо-
вич, Калюжний Віталій Олексійович, Борисенко Валерій Миколайо-
вич, Вдовік Олексій Ігорович  

 

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 "ЛЗ ЮРИСТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна база даних "ЛЗ ЮРИСТ" спеціалізована система інфор-
маційно-правового забезпечення, що надає повний комплекс норма-
тивно-правових документів, а також аналітичної, консультації, довід-
кової та оглядової інформації, необхідної для успішної роботи будь-
якої юридичної служби. Система призначена для юридичних компа-
ній, окремих підрозділів і професіоналів, що займаються широким 
спектром консультаційно-правових послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58676  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина Володимирів-
на, Лук'яненко Сергій Миколайович, Чмелик Олександр Миколайо-
вич, Калюжний Віталій Олексійович, Борисенко Валерій Миколайо-
вич, Вдовік Олексій Ігорович  

 

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 "ЛЗ ЮРИСТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна база даних "ЛЗ ЮРИСТ" спеціалізована система інфор-
маційно-правового забезпечення, що надає повний комплекс норма-
тивно-правових документів, а також аналітичної, консультації, довід-
кової та оглядової інформації, необхідної для успішної роботи будь-
якої юридичної служби. Система призначена для юридичних компа-
ній, окремих підрозділів і професіоналів, що займаються широким 
спектром консультаційно-правових послуг. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58677  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина Володимирів-
на, Лук'яненко Сергій Миколайович, Чмелик Олександр Миколайо-
вич, Калюжний Віталій Олексійович, Борисенко Валерій Миколайо-
вич, Вдовік Олексій Ігорович  

 

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 "ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО" найбільш потужна 
система з усієї лінійки ЛІГА: ЗАКОН. Комплексна інформаційно-
правова система, яка втілює концепцію "Одна система для всього 
офісу". Містить всі інформаційні ресурси і забезпечує ефективну ро-
боту фахівців різних підрозділів великих і середніх підрозділів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58678  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина Володимирів-
на, Лук'яненко Сергій Миколайович, Чмелик Олександр Миколайо-
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вич, Калюжний Віталій Олексійович, Борисенко Валерій Миколайо-
вич, Вдовік Олексій Ігорович  

 

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 "ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО" найбільш потужна 
система з усієї лінійки ЛІГА: ЗАКОН. Комплексна інформаційно-
правова система, яка втілює концепцію "Одна система для всього 
офісу". Містить всі інформаційні ресурси і забезпечує ефективну ро-
боту фахівців різних підрозділів великих і середніх підрозділів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58679  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина Володимирів-
на, Лук'яненко Сергій Миколайович, Чмелик Олександр Миколайо-
вич, Калюжний Віталій Олексійович, Борисенко Валерій Миколайо-
вич, Вдовік Олексій Ігорович  

 

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 "ЛЗ БУХГАЛТЕР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ЛЗ БУХГАЛТЕР" спеціалізована програма 
для вирішення робочих завдань головного бухгалтера, а також клю-
чових співробітників компанії, чия діяльність пов'язана зі сферою бу-
хобліку та оподаткування - аудиторів, фінансистів, консультантів ве-
ликих і середніх компаній.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58680  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина Володимирів-
на, Лук'яненко Сергій Миколайович, Чмелик Олександр Миколайо-
вич, Калюжний Віталій Олексійович, Борисенко Валерій Миколайо-
вич, Вдовік Олексій Ігорович  
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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 "ЛЗ БУХГАЛТЕР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ЛЗ БУХГАЛТЕР" спеціалізована програма 
для вирішення робочих завдань головного бухгалтера, а також клю-
чових співробітників компанії, чия діяльність пов'язана зі сферою бу-
хобліку та оподаткування - аудиторів, фінансистів, консультантів ве-
ликих і середніх компаній. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58681  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізема Ігор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Старий Київ: Найдавніші святині міста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Києво-Печерська Лавра, Софія Київська, Михайлівський Золотовер-
хий монастир, Видубицький монастир та Кирилівська церква - у кни-
зі висвітлюється історія їх створення і розвитку, детально описана ре-
лігійна історико-культурна та мистецька спадщина.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58682  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Інтернешнл" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Система онлайн-бронювання готельних номерів є програмним проду-
ктом, завдяки якому забезпечується можливість через веб-сайт готе-
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лю забронювати доступний номер в готелі, підключеному до системи, 
та дозволяє здійснювати підключення як приватних готелів, так і го-
тельних мереж.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58683  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пітин Мар'ян Петрович, Бріскін Юрій Аркадійович  
 

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)  Письмовий твір "Система теоретичної підготовки у спорті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано систему теоретичної підготовки у спорті, яка включає 
у себе основні компоненти: джерела, шляхи передачі інформації, кіль-
кість учасників, період реалізації, умови реалізації, контроль та обсяг. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58684  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Галина Теодорівна  
 

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)  П'єса "Сказання про Олену Хельговну" (інші версії з давньої історії)" 
("Сказання про Олену Хельговну")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58685  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Галина Теодорівна  
 

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)  П'єса "Ось така провінційна історія". Драматична сповідь у 3-х діях"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58686  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боделан Володимир Русланович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державне управління громадсько-державним парт-
нерством: теоретико-методологічний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є рукописом дисертаційної роботи на здобуття наукового степеню 
доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - тео-
рія і історія державного управління.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58687  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обертюр Костянтин Леонідович, Сафін Ігор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Разработка логического алгоритма интеллектуаль-
ной экспертной системы поддержки принятия решений операторами 
по управлению борьбой с пожарами на морском судне"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблені логічні алгоритми дозволяють операторам судових ерга-
тичних систем рівня управління отримувати підтримку ухвалення 
рішення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58688  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Валентина Володимирівна, Філічкіна Ольга 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Основи організаційно-економічного управління підви-
щенням економічної ефективності підприємств за рахунок мінімізації 
іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена теоретичним та методичним аспектам 
управління іммобілізованими коштами, вкладеними у матеріали ма-
шинобудівного підприємства, з метою мінімізації іммобілізованих ко-
штів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58689  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шовгенюк Михайло Васильович, Семенів Марія Рудольфівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ICaS-Color Synthesis"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання синтезу кольорів на основі 
автотипних рівнянь Нюберга-Нейгебауера.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58690  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексійко Вікторія Георгіївна (Шуточкіна, Флорінська)  
 

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)  Роман-фентезі "Пернатый фамильяр" в двух томах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58691  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексійко Вікторія Георгіївна (Шуточкіна, Флорінська)  
 

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)  Роман-фентезі "Перстень снежного великана", в двух томах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58692  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, Жа-
бєєв Павло Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб інтерактивного репетирування, педагогічного 
тестування і/або атестування та варіанти його реалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Традиційно пропонується без фіксації пояснень обирати лише одну 
відповідь на тестове запитання "Так" або "Ні". У відповідності до 
способу кожен варіант відповіді формулюється у формах "Так, тому 
що...", "Ні, тому що..." або їм подібним. Це спрощує верифікацію і ва-
лідизацію, сприяє розумінню, а не заучуванню. Робить неефективним 
хитрощі випадкового вгадування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58693  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебешко Жанна Іванівна  
 

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 "Маестро Стефан Турчак"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58694  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорун Анатолій Григорович, Куций Петро Вікторович, Павловсь-
кий Максим 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 "Результати до-
рожніх випробувань трактора з різними способами регулювання дизе-
ля з визначення впливу неусталених навантажень на паливну еконо-
мічність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58695  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 
Єгоров Сергій Олександрович, Лясковський Віктор Петрович, Руд-
ницький Євген Анатолійович, Карпенко Олена Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, ілюст-
рація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Орга-
нізаційна структура взаємодії елементів в галузевій системі трансферу 
технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58696  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Love is..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58697  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиволапенко Олександр Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58698  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратенко Мирослава Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Розподіл податкового навантаження на фізичних осіб в 
Україні та напрями його оптимізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кондратенко М.Б. Розподіл податкового наванта-
ження на фізичних осіб в Україні та напрями його оптимізації. // Ак-
туальні проблеми економіки. - 2014. - № 3(153). - С. 414-422. 

 
Анотація   

У статті узагальнено підходи вчених щодо задач розподілу податково-
го навантаження, досліджено характер розподілу доходів та податко-
вого навантаження на фізичних осіб в Україні, обґрунтовано напрями 
зміщення податкового навантаження в бік майнового оподаткування 
та нетрудових доходів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58699  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сибірянська Юлія Володимирівна, Кондратенко Мирослава Борисі-
вна  

 
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 "Нова модель податкової системи України: перероз-
поділ податкового навантаження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Обґрунтовано оптимальний рівень податкового навантаження на 
економіку України та запропоновано нову модель податкової системи, 
яка сприятиме збільшенню в ній питомої ваги фіксально надійних та 
простих в управлінні податків і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58700  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Андрій Вікторович, Целовальніков Олексій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма реабілітації учасників бо-
йових дій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58701  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурилко Алла Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Біля дніпровських круч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58702  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набродов Володимир Захарович, Хижко Віталій Дмитрович, Лубяний 
Валерій Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Допуски, посадки та технічні вимірювання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58703  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаркевич Віктор Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник музичних творів "Інструментальні композиції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58704  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 
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  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга з ілюстраціями "Кофе-брейк с Его Величеством"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця книга є збіркою есе, роздумів, цитат, розповідей, віршів та статей у 
супроводі фотографічних ілюстрацій до них. Книга збиралась протя-
гом тривалого часу і написана під впливом закордонних поїздок авто-
ра в якості професійного фотографа.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58705  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бедрило Михайло Михайлович, Губська Валентина Сергіївна, Раєв-
ська Діна Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Альбом ілюстрацій "Проект військових одностроїв ЗСУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В альбомі представлено зовнішній вид одностроїв ЗСУ на 15 сторін-
ках. Він включає 34 моделі, проект пряжки і знаки розрізнення ЗСУ. 
Однострої створені на основі історичних матеріалів, нових наукових 
розробок та вимог сучасності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58706  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошинець Владислав Антонович, Решетняк Олександр Володими-
рович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка", Національний 
університет імені І. Франка 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Фізична хімія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику викладено основні визначення, закони та постулати фі-
зичної хімії. Проаналізовано їхнє застосування для аналізу рівноваги 
під час протікання хімічних реакцій, утворення розчинів в одно- та 
багатокомпонентних системах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58707  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльов Юрій Володимирович, Відіньов Антон Олегович, Данче-
нко Юлія Михайлівна, Саєнко Наталія В'ячеславівна, Биков Роман 
Олександрович, Качоманова Марія Павлівна, Скрипинець Анна Ва-
силівна, Попов Юрій Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет будівництва і архітектури 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Програма призначена для вибору композиційних полімерних матеріа-
лів з необхідним комплексом технологічних та експлуатаційних влас-
тивостей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58708  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2015  
 
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 без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична композиція "The End"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58709  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Андрій Віліанович, Бондаренко Дмитро Миколайо-
вич, Литвиненко Вадим Юрійович, Миленко Володимир Сергійович, 
Скочик Дмитро Олегович, Шевченко Павло Володимирович, Пілат 
Олег Леонідович, Тарасенко Антон Васильович  

 
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 науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "Технологія (методичні реко-
мендації) складання електронних документів про обмеження у вико-
ристанні земель та режимоутворюючих об'єктів формату XML"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Технологія для обміну інформацією про обмеження у використанні 
земель та режимоутворюючі об'єкти, а також приклад підготовленого 
електронного документа описано та наведено у методичних рекомен-
даціях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58710  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Андрій Віліанович, Шевченко Павло Володимиро-
вич, Пілат Олег Леонідович, Тарасенко Антон Васильович, Литвине-
нко Вадим Юрійович, Миленко Володимир Сергійович, Скочик Дми-
тро Олегович  

 
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 науково-технічного характеру  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

279 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "Технологія (методичні реко-
мендації) складання електронних документів про нормативну грошо-
ву оцінку земель населених пунктів формату XML"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі описана технологія складання електронних документів фор-
мату XML.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58711  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тайкало Олег Володимирович, Сторчовий Андрій Сергійович, Кри-
вуля Сергій Миколайович, Грязнов Владислав Сергійович, Горленко 
Олександр Сергійович, Речич Олександр Леонідович, Аверін Сергій 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙБОКС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
"ALLIANCE" ("ПЦ "ALLIANCE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма відноситься до програмних продуктів, зокрема до фінансо-
вих систем, та може бути використаний для приймання моментальних 
платежів для оплати послуг, поповнення рахунків, інформування ко-
ристувачів, реєстрації заявок та участі у розіграшах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58712  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панін Владислав Вадимович, Горбань Анатолій Вікторович, Носо-
вський Андрій Миколайович, Корнієцький Олександр Владиславо-
вич, Чуйко Олександр Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Морський тренажерний навчальний ком-
плекс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма є частиною морського тренажерного комплексу. Призна-
чення - моделювання різних критичних ситуацій суднових систем та 
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їх вирішення. Є також базою даних з інформацією про можливі неста-
ндартні ситуації та їх усунення і моделювання систем судна при цьому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58713  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарев Єгор Сергійович (BigGOGI)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Серіал "КЛІП ПРО ПОКЕР" ("Serial 
"CLIP PRO POKER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58714  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токарєв Артем Вікторович, Юшкова-Токарєва Яна Владиславівна, 
Спиця Ярослав Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобальні технологічні 
системи" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Серверна плат-
форма мнемосхем та звітів" ("Програмне забезпечення "Серверна 
платформа GTS-SPD&R")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створена з метою автоматизації інформаційно-аналітичної 
діяльності бізнес-процесів та отримання актуальних даних по балансу 
підприємств, із наданням можливості внесення даних з неавтоматизо-
ваних пристроїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58715  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мних Євген Володимирович, Барабаш Наталія Степанівна  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фінансовий аналіз", підручник для студентів вищих нав-
чальних закладів" ("Підручник "Фінансовий аналіз")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58716  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галаган Валентина Ярославівна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Німецька мова ресторанної справи. Deutsch in 
der gastronomie", навчальний посібник для студентів вищих навчаль-
них закладів" ("Навчальний посібник "Німецька мова ресторанної 
справи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою посібника є формування у студентів навичок різних видів чи-
тання оригінальної професійної літератури, засвоєння фахової лекси-
ки, розвиток монологічного та діагностичного мовлення, креативного 
мислення, професійної комунікативної компетенції майбутнього фахі-
вця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58717  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Мельник Тетяна Миколаївна, Кудир-
ко Людмила Петрівна, Головня Юлія Ігорівна, Ладиченко Катерина 
Іллівна, Кам'янецька Оксана Володимирівна, Іксарова Наталія Олек-
сандрівна, Тронько Віра Володимирівна, Генералов Олександр Вале-
нтинович, Зубко Олена Віталіївна  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Міжнародна економіка", підручник для студентів вищих 
навчальних закладів, I частина" ("Підручник "Міжнародна економі-
ка", ч. 1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику розглядаються концептуальні засади та практичні ас-
пекти розвитку міжнародної торгівлі, мобільності факторів виробни-
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цтва, всієї системи економічних зв'язків, що складаються між націо-
нальними економіками країн в умовах поглиблення інтернаціоналі-
зації та глобалізації, механізми їх регулювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58718  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проценко Кирило Казимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Емблема "БРАЗЕРСТВО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58719  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проценко Кирило Казимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Емблема "НІЧНИЙ ГІСТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58720  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проценко Кирило Казимирович  
 
Повне ім'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 "Дизайнерське рішення інтер'єру 
розважального закладу "ГогольБАРделло"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58721  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подопригора Владислава 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 "Субота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58722  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Оксана Рамісовна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Лучшая хрестоматия для маленьких и очень малень-
ких деток" Произведение для детей до 3 лет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У цій збірці трепетно зібрані твори для дітей, розрахованих для різних 
віків, зокрема: діти до 3х років; 3-4х років; 4-5х років.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58723  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кернас Андрій Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Психологическая коррекция предстартовых эмоцио-
нальных состояний спортсменов-единоборцев в юношеском возрасте"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є рукописом дисертаційної роботи на здобуття наукового ступе-
ню кандидата наук з психології за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна 
і вікова психологія. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58724  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Олександр Леонідович, 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 "Захист даних користувача"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58725  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божок Юлія Володимирівна, Боровська Галина Олександрівна, Гриб 
Олег Миколайович, Губанова Олена Ростиславівна, Куза Антоніна 
Миколаївна, Кушнір Дмитро Валентинович, Лобода Наталія Степані-
вна, Мінічева Галина Григорівна, Сахненко Ольга Ігорівна, Суховій 
Вікторина Федорівна, Тучковенко Оксана Аркадіївна, Тучковенко 
Юрій Степанович, Шекк Павло Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними 
ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в 
умовах антропогенного впливу і кліматичних змін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі доступних джерел інформації, попередніх наукових публі-
кацій надана характеристика географічних, екологічних, соціально-
економічних умов, природних ресурсів Тилігульського лиману та його 
водозбірного басейну.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58726  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амбросов Сергій Володимирович, Вітавецька Лариса Анатоліївна, 
Глушков Олександр Васильович, Дубровська Юлія Володимирівна, 
Ігнатенко Ганна Володимирівна, Кругляк Юрій Олексійович, Лобода 
Андрій Володимирович, Препелиця Георгій Петрович, Свинаренко 
Андрій Андрійович, Серга Едуард Миколайович, Сухарєв Денис Єв-
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генович, Флорко Тетяна Олександрівна, Хецеліус Ольга Юріївна, Че-
рнякова Юлія Георгіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Розвиток та застосування нових 
квантово-механічних та КЕД методів в задачах обчислювальної мате-
матики та математичної фізики, теорії ядра та частинок, квантової 
геометрії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено нові чисельні підходи та отримана на підставі їх реалізації 
нова спектроскопічна інформація щодо ряду характеристик спектрів, 
параметрів бета розпаду ядер, яка представляє значний інтерес у пла-
ні теоретичної перевірки нових ефектів, так і в плані її використання 
у широкому колі задач математичної фізики та обчислювальної мате-
матики, теорії ядра та частинок, атомної оптики, лазерної фізики  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58727  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підтереба Олексій Іванович, Смислов Сергій Юрійович, Мокієнко 
Олена Іванівна  

 

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 еко-
номічної ефективності закупівлі відлучених поросят, дорощування, 
відгодівлі і реалізації при потоковій системі виробництва свинини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58728  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винограденко Світлана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Соціальний проект "Листи Доброти": інноваційна 
технологія відновлення міжособистісних комунікацій та розкриття 
морально-духовних якостей людей в умовах гуманізації і доброчинно-
сті міжлюдських відносин, взаємопідтримки і взаємодопомоги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58729  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кащенко Станіслав Юрійович, Каюдін Євгеній Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний кінофільм "Притворство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58730  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туваржієв Валентин Карпович, Коба Олександр Петрович, Макаліш 
Андрій Ігорович  

 

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 "Світлодіодний пам'ятник Небесній Сотні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58731  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

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, похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір  "Чаша Судьбы", том 1 та 2" ("Евангелие от Бессмер-
тия", том 3 та 4")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58732  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом пісень "AbaNDa SHAKE - A MISS oN A MISSioN" (A MISS oN 
A MISSioN)" ("AbaNDa SHAKE - GLOBAL LABEL WOMAN")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58733  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліна Естес, Lina Estes (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 "Пламя любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58734  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неміш Олена Миколаївна (Елена Нэмиш)  
 

Повне ім'я або 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 живи без мене"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58735  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Антон Теодорович, Соколовський Антон 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)  Навчальний посібник-довідник "Міжнародні системи вимірювання 
фізичних величин в техніці, технології, екології та економіці" ("Між-
народні системи вимірювання в економіці")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонований навчальний посібник-довідник як навчальне видання 
для застосування учнями, студентами та викладачами шкіл, колекти-
вів, та вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться системами 
вимірювання, обліку, аналізу   та розрахунками виробничих, спожив-
чих, соціальних, екологічних, економічних та науково-дослідних про-
цесів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58736  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранов Андрій Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтіка" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Doc Flow Connect"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма  - веб-орієнтована інформаційна система електронного 
документообігу. Призначення системи - автоматизація документообігу 
та діловодства установи, контроль виконання встановлених процедур 
документообігу, підвищення продуктивності роботи за рахунок вико-
ристання єдиного середовища обробки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58737  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Патєфон-В"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58738  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

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 "Багнет-1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58739  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

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 "Багнет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58740  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

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 "Титан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58741  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

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 "Спеціалізований програмний засіб "Нейрон-М" 
("СПЗ "Нейрон-М")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58742  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кувшинова Юлія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Чому?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58743  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левітас Ілля Михайлович, Попова Зінаїда Василівна, Топчій Олена 
Ігорівна  

 

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 "Концепція Всеукраїнської літературно-мистецької акції 
"Тарас Шевченко мовами національних меншин України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний сценарій являє собою творчий доробок представників націона-
льних меншин України до дня народження Великого Кобзаря та на-
явно демонструє європейські принципи толерантності, символізує єд-
ність і дружбу українського народу. Багатогранний літературний ві-
нок творів Т. Шевченка різними мовами представляє Україну як державу. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58744  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодоренко Регіна 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 "So High"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58745  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодоренко Регіна 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 "Love is..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58746  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодоренко Регіна 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 "Heart's beating"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58747  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дайниченко Ігор Олександрович (Динин)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Искус жизни и любви, и..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58748  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Английские неправильные глаголы, 
написанные рифмо-логическим методом "Las-Vegas"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58749  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русевич Андрій Олександрович, Борохвостов Ігор Валерійович, Ко-
маров Володимир Олександрович, Бугера Михайло Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування пріоритетів розвитку озбро-
єння та військової техніки на середньострокову перспективу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Наукова робота присвячена вирішенню задачі розроблення комплек-
сної методики формування пріоритетів розвитку озброєння та війсь-
кової техніки на середньострокову перспективу, що дасть змогу під-
вищити якість процесу планування систем озброєння за рахунок 
включення параметричних і формалізованих експертних процедур.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58750  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крамаренко Володимир 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)  Брошура "Музыкальный Букварик. Семейная Азбука"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Музично-віршована подача матеріалу дозволяє у легкій та не приму-
совій формі сімейного спілкування досягти вражаючих результатів. 
Малюки у віці від 3 до 5 років за короткий час опрацьовують не тіль-
ки літери, а також багато слів та словосполучень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58751  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кічук Наталія Сергіївна, Кулібабін Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Наукове обґрунтування змін від-
міток для реконструкції захисних споруд на р. Дунай з урахуванням 
проходження паводків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначенні проектні абсолютні відмітки гребеня дамб вздовж Дунаю, 
на підставі затверджених розрахункових рівнів 1% забезпеченості, по-
винні стати основним документом при складанні довгострокових про-
грам і поточних проектів ремонту і реконструкції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58752  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біналієва Шахсанам Махмудівна  
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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 "Сумрак. Начало конца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір написаний у жанрі сучасної фантастики і описує події, що відбу-
ваються з головною героїнею, дівчиною на ім'я Тайра Блек.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58753  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MALIKA (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 "MINIALBOM OF MALIKA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58754  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Константінов Олексій Анатолійович, Шаповал Юрій Іванович, Бой-
цун Ігор Юрійович, Молоков Микола Борисович, Волок Олександр 
Михайлович, Борейко Олег Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслугову-
вання договорів на фінансових ринках" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прикладне програмне забезпечення "Кліри-
нгова система"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизованого обліку та обігу зобов'я-
зань/прав за цінними паперами та грошовими коштами на кліринго-
вих рахунках/субрахунках учасників клірингу та клієнтів учасників 
клірингу та виконання розрахунково-клірингових процедур на під-
ставі інформації, одержаної від фондових бірж, або на підставі розпо-
ряджень, одержаних від учасників клірингу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58755  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бучко Микола Романович, Гопцій Марина Володимирівна, Гопченко 
Євген Дмитрович, Овчарук Валерія Анатоліївна, Павленко Стелла 
Василівна, Романчук Марина Євгенівна, Тодорова Олена Іванівна, 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Швець Наталія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка нової математичної мо-
делі і методичних підходів щодо нормування розрахункових характе-
ристик максимального стоку водопіль на території України з ураху-
ванням глобальних змін кліматичних умов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі вперше пропонується створити єдину для паводків водопіль 
нормативну базу по розрахунках стоку річок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58756  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового та навчального характеру "Електронний навчально-
методичний комплекс "Технології та матеріали в дизайні сучасного 
інтер'єру", для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
"спеціаліст", "магістр" спеціальності 7.02020701 (8.02020701) "Ди-
зайн", укладач: канд. арх., доц. Юрик Я.М."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлено освітні теоретичні положення застосування матеріалів та 
технологій в дизайні сучасного інтер'єру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58757  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красовська Олена Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 "Сучасні технології маркетин-
гу та управління продажами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спецкурс, який вивчає сучасні маркетингові технології, найновіші ін-
струменти управління маркетинговою діяльністю, зокрема нейромар-
кетинг, CRM-системи, Інтернет-маркетинг тощо та прикладні аспек-
ти застосування в системі управління продажами та підвищенням рі-
вня ефективності функціонування підприємства на ринках В2В та 
В2С.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58758  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сітніков Андрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Іконка (елемент графічного інтерфейсу програмного за-
безпечення) для сайту та комп'ютерних програм - Електронне право-
суддя, Electronic justice"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок - іконка для позначення комп'ютерних програм зображена у 
вигляді жінки-робота із терезами та мечем в руках та зав'язаними очи-
ма, що символізує класичне позначення правосуддя у вигляді богині 
Феміди, стилізоване під сучасні комп'ютерні іконки, зображено у тем-
но-синьому та жовтому кольорах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58759  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимець Володимир Вікторович, Родіна Ірина Ігорівна, Кошевий 
Олег Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "УКРАВІАСЕРВІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, ілюст-
рація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Комплект информационно-
справочной документации для экипажа вертолета МИ-8МТВ-1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58760  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимець Володимир Вікторович, Родіна Ірина Ігорівна, Кошевий 
Олег Михайлович, Якимець Аліна Володимирівна, Якимець Марина 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "УКРАВІАСЕРВІС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, ілюст-
рація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "A set of information and 
reference documentation for the MI-8MTV-1 helicopter crew"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58761  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксьон Валентина Іванівна (Оксен Валентина Іванівна; Оксен Вале-
нтина Ивановна)  

 
Повне ім'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 знаку-символу "Дитяча 
картинна галерея "Синтеs Art плюс" Школи Володимира Лубенка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58762  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чукіна Олена 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 "Идти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58763  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Я отвечаю на любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58764  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречківський Павло 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 "Емблема" (варіант 3)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Центром зображення є старовинна чорнильниця з пером, з обох боків - 
стилістично виражені відкриті ворота.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58765  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречківський Павло 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 "Емблема" (варіант 2)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Центром зображення є старовинна чорнильниця з пером, з обох боків - 
стилістично виражені відкриті ворота. Зображення розташоване на 
тлі стилістично вираженого старовинного паперу. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58766  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречківський Павло 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 "Емблема" (варіант 1)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58767  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паскалова Анна Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика вибору інструментів контролінгу витрат 
для застосування на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика призначена для порівняння усієї сукупності інструментів 
контролінгу витрат за різними критеріями з метою визначення най-
більш придатних для використання. Базується на врахуванні позити-
вного та негативного впливу запропонованих факторів, пов'язаних з 
особливостями і діяльністю підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58768  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паскалова Анна Георгіївна  
 

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 "Методичний підхід до визначення ефективності кон-
тролінгу витрат на основі Cost Controlling Balanced ScoreCard" 
("CCBSC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Запропонована модифікована система CCBSC дозволяє визначити 
причинно-наслідкові зв'язки між факторами впливу на витрати та 
перспективами збалансованої системи показників, вплив статей ви-
трат на групи показників фінансового стану підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58769  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христова Тетяна Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII –  
                                                           початок ХХ ст.)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Христова Т.Є. Розвиток фізіології рослин в Україні 
(кінець XVIII - початок ХХ ст.): Монографія. - Мелітополь: ТОВ "Ви-
давничий будинок ММД", 2010. - 176 с. 

 

 
Анотація   

У виданні на монографічному рівні висвітлено генезис фізіології рос-
лин в Україні в історично-функціональному аспекті від кінця XVIII 
до початку ХХ ст. Відображено найважливіші події в пізнанні життє-
діяльності рослинних організмів і формуванні сучасних галузей фіто-
фізіології до початку ХХ ст. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58770  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чванов Леонід Максимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "ДНК Сотворение Мира. Создание еврейского народа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Створення єврейського народу було в Великій Програмі ДНК Ство-
рення світу. Господь вибирає пару: Аврама і Сару, входять в їх землю 
майбутньої держави Ізраїль.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58771  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, ілюстрація 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документально-художній твір "Посвящение Жизнью"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58772  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, ілюстрація 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документально-художній твір "Русы - Космическая Раса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58773  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гопцій Марина Володимирівна, Гопченко Євген Дмитрович, Овча-
рук Валерія Анатоліївна, Павленко Стелла Василівна, Романчук Ма-
рина Євгенівна, Семенова Інна Георгіївна, Сербова Зінаїда Федорівна, 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Швець Наталія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Аналітичний огляд сучасного ста-
ну в галузі розрахунку характеристик максимального стоку річок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Христинова Т.Є. Розвиток фізіології рослин в Украї-
ні (кінець XVIII - початок ХХ ст.): Монографія. - Мелітополь: ТОВ 
"Видавничий будинок ММД", 2010. - 176 с. 
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Анотація   

Дана робота є першим етапом по розрахунку максимального стоку рі-
внинних річок України. У подальших етапах буде проведено збір ви-
хідної інформації, її статистична обробка, просторове узагальнення та 
обґрунтування основних параметрів запропонованих моделей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58774  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онацький Олексій Віталійович  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Криптографічні протоколи доказу із нульовим розго-
лошенням на еліптичних кривих"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Застосування відкритих каналів передачі даних створює потенційні 
можливості для дій зловмисників. Тому одним із важливих завдань є 
забезпечення інформаційної безпеки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58775  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Константінов Сергій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Система коор-
динат Константінова для побудови термодинамічних діаграм процесів 
перетворення енергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система координат є важливим інструментом для проведення графіч-
ного аналізу ефективності взаємних енергетичних перетворень у різ-
них енергетичних установках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58776  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ямпольський Леонід Стефанович  
 
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)  Підручник "Нейротехнології та нейрокомп'ютерні системи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наведені: аналіз топологій нейронних сіток (НС), означення і термі-
нологія та інше. Для розпізнавання, контролю та керування в умовах 
невизначеності. Для студентів, викладачів, науковців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58783  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Крижановський Євгеній Миколайович, 
Гавенко Олег Віталійович, Скорина Любов Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна система для управління 
водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової 
інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Сумсь-
кої області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система забезпечує автоматизований імпорт даних про стан вод та 
даних спецводокористування, а також аналіз та просторову візуаліза-
цію даних про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Сумсь-
кої області.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58784  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олександр Вікторович, Папіжук Володимир 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)  Складений твір "Музей Бойової Слави військово-морського флоту на 
честь 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній Війні (Музей Бое-
вой Славы военно-морского флота в честь 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной Войне)" ("Музей Бойової Слави ВМФ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Електронна версія музею, в якій викладено історичні матеріали, по-
в'язані з історією підводного мореплавства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58785  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матящук Сергій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий медичний посібник "Узлы щитовидной железы: современ-
ная диагностика и клиническое ведение (Атлас-руководство)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58786  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чехун Василь Федорович, П'ятчаніна Тетяна Віталіївна, Дворщенко 
Олег Станіславович, Куліков Василь Михайлович, Кравчук Віталій 
Володимирович, Загадарчук Тарас Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології  
                                                             ім. Р.Є. Кавецького 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 "Персональний медичний органайзер хворої 
на рак молочної залози" ("Персональний медичний органайзер хворої 
на РМЗ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення людини інформацією, необ-
хідною для забезпечення ефективного процесу лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58787  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільвестров Антон Миколайович, Скринник Олексій Миколайович, 
Уманська Катерина Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський політехніч-
ний інститут" 

 

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 "Спосіб визначення складної нелінійної залежностей 
"вхід-вихід" об'єктів ідентифікації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спосіб відноситься до галузі дослідницьких технологій визначення 
математичних моделей об'єктів  за результатами натуральних випро-
бувань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58788  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

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 "Зависима"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58789  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

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 "Никто кроме тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58790  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Твір науково-практичного характеру "На шляху до сексуального до-
вголіття чоловіків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58791  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосюк Анастасія Валеріївна, Бойко Олексій Романович, Борисов 
Олександр Володимирович, Закалюжний Віктор Валерійович, Новак 
Петро Володимирович, Поляруш Дмитро Васильович, Хрущак Воло-
димир Вікторович, Хрущак Сергій Вікторович, 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 "Апаратно-програмний комплекс Міжнарод-
ної платіжної системи "ГлобалМані" ("АПК МПС "ГлобалМані")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

АПК МПС "ГлобалМані" - програмний комплекс для автоматизації 
виробничих процесів діяльності міжнародної платіжної системи "Гло-
балМані".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58792  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

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 "Агресія глав"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображено чотири картини, що означає втрату самого елементарного 
- квітів на Землі, як наслідок - людей, в результаті прояву агресії глав 
держав.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58793  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Часу немає"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено різних кольорів неправильні геометричні фігу-
ри і в центрі з перекресленою окружністю, що символізують всесвіт і 
відсутність такого поняття як "час" в природі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58794  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 
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 "Мислесплетення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На картині зображено пересічні між собою стріли, спрямовані назу-
стріч один одному, що означає потік сплетених думок з логічним і не-
логічним умовиводом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58795  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 
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 "Між рядків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На картині змальовано око, серце, сонце, коса і чорні рядки, що від-
повідно символізує вміння читати прихований зміст слів і бачити дій-
сну розстановку об'єктів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58796  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 
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 "Секунда - вічність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено подобу годин, що символізують секунду, як 
найменшу одиницю часу, що є по своїй суті частиною вічності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58797  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 
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 "Самотність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На картині зображено знизу по зростанню кола чорного кольору на тлі 
шести кольорів, що свідчить про незмінність особистості протягом життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58798  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 
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 "Непорушність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На картині зображено простір червоного, чорного, синього кольорів, 
що відповідає непорушності любові всупереч усім зовнішнім факто-
рам і впливу ззовні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58799  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

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 "Вимушена необхідність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено меч, пронизуючий наскрізь землю, що відпові-
дно символізує природній відбір.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58800  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

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 "Перешкоди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено простір, де білий означає шлях, по якому іде 
людина до мети, а решта кольорових фігур - перешкоди, які зустріча-
ються на шляху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58801  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Юлія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "За будь-яку ціну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

310 

Анотація   

Історія молодого хлопця Ігоря Чижика, котрий приїхав до Києва із 
провінції. Він безнадійно закоханий у Наталку - клієнтку спортклубу, 
в якому працює охоронцем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58802  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філь Олександр Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Спосіб планування та організації подорожі, від-
рядження або мандрівки" ("Спосіб планування подорожі")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58803  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Габідулін Ібрагім Абдулович, Кононенко Андрій Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ARM Dedal"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58804  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Sergey Lapkovsky - Modern Instrumental Classics 
'2015"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

311 

Анотація   

У збірку увійшли: "Modern Instrumental Classic 2015", "Sonata C 
Major", "Boogie F#Major", "Barogue Rock", 'Boogie E minor", "Hard 
Rock", "Perseverance Metal", "Queen Of Spaders","War", "Heavy 
Metal". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58805  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

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, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект робочої конструкторсько-технічної документації "Устрой-
ство автоматического контроля изоляции, цифровое УАКИ-Ц: общая 
документация, чертежи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект робочої конструкторсько-технічної документації поширю-
ється на пристрій для захисту людей від ураження електричним стру-
мом та інших небезпечних наслідків витоку струму на землю в  елект-
ричних ланцюгах змінного струму частотою 50Гц напругою до 380В з 
ізольованою нейтраллю трансформатора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58806  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гишка Ігор Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Звукоутворення як важлива складова технічної доско-
налості трубача (історія, теорія, методика, практика)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гишка І.С. Звукоутворення як важлива складова 
технічної досконалості трубача (історія, теорія, методика, практика): 
Монографія. - Львів, АСВ, 2010. - 183с. 

 

Анотація   

Книга присвячена аналізу традиційних та сучасних проблем звукови-
пробування та звукоутворення на трубі, експериментальному дослі-
дженню ергономічних аспектів базингу, вивченню його художньо-
виразового потенціалу у композиторській і виконавській творчості. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58807  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гишка Ігор Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія " Monograph "Sound Creation as an Important Component 
of the Trumpeter's Technical Skills (history, theory, methods, practice)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Hyshka I.S. Sound Creation as an Important Component 
of the Trumpeter's Technical Skills (history, theory, methods, practice): 
Monograph. - Lviv, АА, 2011. - 185 р. 

 
Анотація   

Книга присвячена аналізу традиційних та сучасних проблем звукови-
пробування та звукоутворення на трубі, експериментальному дослі-
дженню ергономічних аспектів базингу, вивченню його художньо-
виразового потенціалу у композиторській і виконавській творчості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58808  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Речицький Олександр Наумович, Решнова Світлана Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник у 3 частинах "Органічна хімія в схемах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В посібнику використано сучасну українську термінологію та номен-
клатуру. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів 
хімічних спеціальностей, а також може використовуватись студента-
ми біологічних, фармацевтичних, сільськогосподарських напрямів 
підготовки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58809  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Мирослав Михайлович, Кошовий Володимир Вікторович, 
Муравський Леонід Ігорович, Альохіна Ольга Володимирівна, Корусь 
Микола Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії 
наук України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База батиметричних даних озера Люцимер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

База даних є сукупністю даних, що визначають глибину акваторії озе-
ра з координатною прив'язкою за географічною широтою і довготою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58810  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижук Василь Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва  "Розбите серце" присвячений Небес-
ній сотні" ("Архітектурно-скульптурна композиція "Розбите серце")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58811  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагаєвич Віталій Михайлович, Слинько Віктор Григорович, Берез-
ницький Віктор Іванович, Підтереба Олексій Іванович, Підтереба 
Михайло Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчально-демонстраційна програма "Ком-
плексна оцінка племінних і продуктивних якостей коней різних порід"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для використання у навчальному процесі ви-
щих навчальних закладів аграрного профілю І-ІV рівнів акредитації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58812  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Василь Михайлович, Нагаєвич Віталій Михайлович, Уса-
чова Валентина Євгенівна, Підтереба Олексій Іванович, Підтереба 
Михайло Олексійович  
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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 "Навчально-демонстраційна програма "Ком-
плексна оцінка племінних і продуктивних якостей свиней"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для використання у навчальному процесі ви-
щих навчальних закладів аграрного профілю І-ІV рівнів акредитації. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58813  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Закусило Петро Степанович, Шуєнкін Володимир Олександрович, 
Харченко Василь Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод обґрунтування календарного строку служби 
зразків техніки з урахуванням їхнього морального старіння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод дає змогу визначити календарний строк служби зразка техніки 
з меншими витратами часу порівняно з існуючими методами, оскіль-
ки немає необхідності накопичення великої кількості статистичних 
даних щодо зміни інтенсивності відмов зразка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58814  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуєнкін Володимир Олександрович, Слюсаренко Марина Олексан-
дрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналітична модель функціонування зразка техніки 
для визначення середнього часу його безвідмовної роботи з урахуван-
ням особливих умов, які негативно впливають на його стан"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір дозволяє враховувати можливість проявити елементи ста-
ріння та зносу комплектуючих зразка техніки у процесі витрачання 
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відпущеного ресурсу на стадії його експлуатації, що забезпечується 
використанням більш ефективної математичної моделі з досить гнуч-
кою функцією розподілу часу безвідмовної роботи зразка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58815  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 
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 "Bittersweet"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58816  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 
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 "Bang Bang!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір  58817  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленюк Ірина Сергіївна, Куклін Олег 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 "Інноваційний інструментарій управління розвитком 
та функціонуванням системи освіти "Освітній ризик-менеджмент" та 
"Освітньо-науковий кластер"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновано інноваційні підходи до організації та управління осві-
тньою діяльністю. Обґрунтовано сутність освітнього ризик-
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менеджменту в умовах підвищення нестабільності зовнішнього сере-
довища, появи нових викликів і загроз.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58818  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добриднєва Ганна Юріївна  
 

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 "Блюз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Блюз", "Британия", "Вершина", "Нелюбовь", 
"Осколки", "Скажи, где я", "Ураган".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58819  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Олексій Володимирович, Платонов Дмитро Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙТІ ТІМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс моніторингу руху 
транспортних засобів "e-Logistics"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58820  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качак Тетяна Богданівна, Круль Лариса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Дитяча література"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У процесі вивчення дисципліни "Дитяча література" майбутні педа-
гоги ознайомлюються із народнопоетичною творчістю та творами 
українських письменників для дітей починаючи від найдавніших ча-
сів і до сьогодні. Посібник допоможе студентам спеціальностей "До-
шкільна освіта" та "Початкова освіта" готуватись до семінарських, 
практичних занять, правильно планувати та виконувати завдання, 
передбачені навчальною програмою на самостійне опрацювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58821  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качак Тетяна Богданівна, Круль Лариса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Зарубіжна література для дітей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зарубіжна література, допомагаючи дітям збагнути багатоманіття сві-
ту і людських доль, виводить їх на шлях порівняльного пізнання і са-
морозвитку. Якісне її викладання у школі під силу педагогові, який 
уміло поєднує у своїй діяльності знання світу дитини і надбань, витво-
рених письменниками різних народів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58822  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Куліш Неля Володимирівна, Лучко 
Олена Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "ВИКОРИСТАННЯ СТЕНДУ-ТРЕНАЖЕРУ, ЯК 
СПОСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄН-
НЯ МАТЕРІАЛІВ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗУБОЩЕЛЕ-
ПНИХ АНОМАЛІЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-методична розробка відноситься до галузі медицини, а саме 
до стоматології, до розробки  організаційно-методичного забезпечення 
методів  вдосконалення та інтенсифікації навчального процесу, які 
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підвищать його ефективність відповідно  до закономірностей та прин-
ципів навчання у ВНЗ - згідно зі спеціалізацією предмету вивчення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58823  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Споляк Ростислав Миронович, Верхола Михайло Іванович  
 

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 для автоматичного визначення коефіцієнтів 
зонального заповнення друкарських форм "InkUnit" ("InkUnit")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма написана у середовищі MS Visual Studio 2010. Призначена 
для автоматичного визначення коефіцієнтів зонального заповнення 
друкарських форм на стадії до друкарської підготовки представлених 
ще у електронному вигляді. Ці дані необхідні для визначення кількос-
ті фарби, що потрібно подавати на вході у кожну зону фарбодрукарсь-
кої системи, щоб якомога оперативніше здійснити її попереднє нала-
годження, від якого безпосередньо залежить якість друкованої продук-
ції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58824  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Олександр Юрійович  
 

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 "Алгоритм діагностики стану головного мозку. Дода-
ток до протоколу гістологічних досліджень анатомічних структур лю-
дини у вигляді таблиць"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм діагностики стану головного мозку включає вимірювання 
маси мозочка під час автопсії, додаткове вимірювання відстані між 
точками grabella та opistocranion черепа (D)  та відстані між найбільш 
віддаленими точками на поверхні скроневої кістки (L).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58825  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Станіслав Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Розвиток професійної культури майбутніх 
менеджерів управління проектами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладені тексти лекцій та методичне за-
безпечення для них, в тому  числі опорні поняття, лекції, питання для 
самоконтролю, ректорські контрольні роботи, практичні  заняття  та 
індивідуальної роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58826  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлова Лариса Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Біоекологічні особливості лучних фітоценозів Лівобе-
режного Лісостепу України (продуктивність та раціональне викорис-
тання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі наведено наслідки комплексного дослідження  лучних фітоце-
нозів Лівобережного Лісостепу України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58827  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилін Анатолій Михайлович, Тевяшев Андрій Дмитрович, Кобилін 
Олег Анатолійович, Асаєнко Юрій 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 "Програмна система розв'язання зворотних 
задач пошуковим методом для квазістаціонарного режиму транспорту 
природного газу газотранспортного агрегату засобами нестандартної 
інтервальної математики"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

320 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для зменшення невизначеності в процесі аналі-
зу статистичних властивостей стохастичної моделі квазістаціонарного 
неізотермічного режиму транспорту природного газу газотранспорт-
ним агрегатом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58828  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімсон Ольга Едуардівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Правова модель приватно-публічного 
партнерства в інноваційній сфері"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії здійснюється спроба формування правової моделі гар-
монізації приватних і публічних інтересів у галузі наукових дослі-
джень, розробок та інновацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58829  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Мурадян Леонтій Абрамович, Шапош-
ник Владислав Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного транспо-
рту 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 "Програма та ме-
тодика проведення досліджень дефектів на поверхні кочення суціль-
нокатаних коліс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює мету та завдання, умови та порядок про-
ведення досліджень причин утворення дефектів на поверхні кочення 
коліс підвищеної твердості та причин виникнення повзунів та вищер-
бин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58830  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Мурадян Леонтій Абрамович, Шапош-
ник Владислав Юрійович, Міщенко Андрій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного транспо-
рту 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 "Програма та ме-
тодика експлуатаційних випробувань вантажних напіввагонів моделі 
12-7023 на візках моделі 18-7020"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює мету та завдання, умови та порядок про-
ведення експлуатаційних випробувань вантажного напіввагона моде-
лі 12-7023 на дослідних візках моделі 18-7020. Встановлює регламент і 
методи проведення експлуатаційних випробувань з визначенням по-
казників надійності вагонів на магістральних шляхах залізниць.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58831  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Мурадян Леонтій Абрамович, Шапош-
ник Владислав Юрійович, Міщенко Андрій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного транспо-
рту 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 "Програма та ме-
тодика експлуатаційних властивостей підп'ятників, відремонтованих 
за новою технологією з використанням зносостійких елементів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює мету та завдання, умови та порядок про-
ведення досліджень експлуатаційних властивостей підп'ятників, від-
ремонтованих за новою технологією з використанням зносостійких 
елементів. Визначення показників надійності підп'ятників після ре-
монту на магістральних шляхах залізниць.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58832  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Мурадян Леонтій Абрамович, Шапош-
ник Владислав Юрійович, Савченко Костянтин Борисович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного транспо-
рту 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 "Програма та ме-
тодика експлуатаційних випробувань по проведенню аналізу утво-
рення дефектів на поверхні кочення коліс підвищеної твердості в екс-
плуатації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює мету та завдання, умови та порядок про-
ведення досліджень причин утворення дефектів на поверхні кочення 
коліс підвищеної твердості та причин виникнення повзунів та вищер-
бин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58833  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Система восстановления квантовых биоэнерго-
информационных тел и сознания человека от патологических  и гип-
нотических отрицательных программ для профилактики и самоисце-
ления от неизлечимых болезней и реабилитация организма"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику розглядаються: давня історія трансової культури; теорія 
вищого древнього окультизму;  сучасні види та секрети психологічно-
го впливу на людей; методи управління власною свідомістю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58834  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редзель Кристина 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 творів образотворчого мистецтва "Логотипи та фірмові знаки 
Кристини Юріївни Редзель "Tina Redzel Esthetic studio"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зовнішній вигляд образотворчих елементів в кількості 15 одиниць. 
Кожний з п'ятнадцяти елементів є самостійним і може використову-
ватися окремо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58835  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахольчук Лариса Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "АЛХІМІЯ КРАСИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58836  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Модель структурного синтеза 
офиса программ и проектов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто теоретико-множинний опис синтезу офісу про-
грам і проектів, як територіально-просторово-розподілену систему і 
запропонована модель її структурного синтезу. Сформульована зага-
льна постановка задачі синтезу ТПРС офісів і вибрані критерії оцінки 
варіантів ТПРС офісів. Запропоновані моделі дозволяють підвищити 
ефективність синтезу офісів з управління програмами та проектами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58837  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка наукових творів "DRSA (distance-ranked sorting assembling) - 
метод сортуючого кластерного аналізу" ("DRSA - метод сортуючого 
кластерного аналізу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

DRSA - авторський агломеративний, неієрархічний метод кластери-
зації з фільтрацією "шуму" для будь-яких багатоознакових систем. 
Полягає в знаходженні п-найближчих сусідів після розрахунку матри-
ці відстаней для кожного об'єкту. Кластери не об'єднуються, кожен 
послідовно проходить етапи ініціалізації, нарощування, зупинки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58838  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журбенко Микола Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії на-
ук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок теплових схем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення розроблено на мові С++ у стилі об'єктно-
орієнтованого програмування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58839  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаров Сергій Олегович, Цивільський Федір 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 шифрування даних алгоритмом DES (Data 
Encryption Standart) "AlgDES"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58840  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфіленко Володимир Наумович (Panopera)  
 
Повне ім'я 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 "Молитва Про Україну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Молитва виконується співом дитячого хору з солістом, двома мовами 
"a tre vocci", "a cappelle"; Альтернативна назва твору "Psalom de'dico 
Ukraine".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58841  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свіщов Олександр Юрійович  
 
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 "Загартовані водою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Документальний фільм знятий до 100-річчя львівського водного поло, 
який протягом години описує історію  зародження та сьогодення сла-
вного Львову виду спорту - водного поло.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58842  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відаль Віталі Свєтіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "ШЕСТАЯ ТЕТРАДЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Афоризми, вірші та інші особисті записи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58843  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Володимир Валерійович, Журба Яніна Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, музичний твір 
з текстом, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з музичними творами "Перші кроки джазового 
вокаліста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58844  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "МАО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Intro", "Турист", "МАО", "TREX", "Золото", 
"Смерть", "Messive Attack", "2000", "Я так устал/Игра в Жизнь", 
"Пика", "А в душе я танцую", "Outro", "Смерть".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58845  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 

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 "Русский Иван"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58846  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купленик А.Я. (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Конструирование и моделирование женской оде-
жды". Часть 1, часть 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58847  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Ірина Ростиславівна  
 
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)  П'єса на чотири дії "Казка про Україну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

П'єса відображає події сьогодення в доступній для дітей та дорослих 
формі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58848  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катасонов Альберт Анатолійович  
 
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 "Настольная книга Великого Вождя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Написана у вигляді коротких практичних порад, в яких розкрито зво-
ротній бік реальної влади.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58849  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Олександр Володимирович, Шерман Михайло Ісаа-
кович, Стратонов Василь Миколайович, Лапінський Віталій Васи-
льович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Інформаційні технології в юридичній діяль-
ності: базовий курс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний посібник призначено для підтримки  навчання викорис-
танню сучасних  інформаційних технологій у професійній підготовці 
майбутніх юристів та їх подальшій  професійній діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58850  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатирьов Іван Григорович, Василяка Дмитро Костянтинович, 
Шкута Олег 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)  Навчальний посібник "Теорія і практика виправлення та ресоціалі-
зації засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях се-
реднього рівня безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вивчено витоки становлення і розвитку виправлення та ресоціалізації 
засуджених. Розкрито поняття і зміст виправлення та ресоціалізації 
засуджених. Здійснено аналіз принципів кримінально-виконавчого 
законодавства для даної категорії засуджених.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58851  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчаренко Наталія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Професійна підготовка майбутніх учителів музичного 
мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Овчаренко Н. А. Професійна підготовка майбутніх 
учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: 
теорія і методологія : монографія / Наталія Анатоліївна Овчаренко. - 
Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2014. - 400 с. 

 

Анотація   

У монографії розроблено та обґрунтовано теоретико-методологічні за-
сади професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва 
до вокально-педагогічної діяльності. Вперше визначено структуру во-
кально-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва та за-
пропоновано модель його професійної підготовки до такого виду дія-
льності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58852  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валентин Валерійович, Шаповалов Валерій Володими-
рович, Рищенко Оксана 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)  Брошура "Медичне та фармацевтичне право: особливості оплати 
праці  у сфері охорони здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Медичне та фармацевтичне право: особливості 
оплати праці  у сфері охорони здоров'я. Навчальний посібник для са-
мостійної роботи провізорів-слухачів, які проходять навчання за фа-
хом "Організація та управління фармацією", "Загальна фармація", 
"Клінічна фармація" та лікарів лікувального, педіатричного та сто-
матологічного профілю на тематичних циклах. / В.В. Шаповалов,  

                                                            В.В. Шаповалов, О.О. Рищенко. - Харків: ХМАТО, 2014. - 32 с. 
 

Анотація   

Видання присвячено вивченню особливостей оплати праці у сфері 
охорони здоров'я з позиції медичного та фармацевтичного права.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58853  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валерій Володимиро-
вич, Шаповалов Валентин Валерійович, Галацан Олександр Вікторо-
вич, Малініна Наталя Геннадіївна, Бондарчук Геннадій Вадимович, 
Радіонова Вікторія Олександрівна, Васіна Юлія Володимирівна, Ри-
щенко Оксана Олександрівна, Абросимов Олександр Сергійович, Ря-
занцева Наталя Миколаївна, Хмелевський Микола Олександрович, 
Рогожнікова Оксана Василівна, Капельнікова Єва Веніамінівна, Су-
хая Марина Юріївна  

 

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)  Брошура "Уніфіковані програми з медичного та фармацевтичного 
права, судової фармації, організації і управління фармацією, загальної 
фармації, клінічної фармації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Уніфіковані програми з медичного та фармацевтич-
ного права, судової фармації, організації і управління фармацією, за-
гальної фармації, клінічної фармації / Шаповалова В.О., Шаповалов 
В.В., Шаповалов В.В. (мол.), Галацан О.В., Малініна Н.Г, Бондарчук 
Г.В., Радіонова В.О., Васіна Ю.В., Рищенко О.О., Абросимов О.С., Ря-
занцева Н.М., Хмелевський М.О., Рогожнікова О.В., Капельнікова 
Є.В., Сухая М.Ю. - Х.: ХМАПО, 2014. - 204 с. 

 

Анотація   

Видання містить одинадцять уніфікованих програм з медичного та 
фармацевтичного права, судової фармації, організації і управління 
фармацією, загальної фармації, клінічної фармації у системі післяди-
пломної освіти спеціалістів медицини, фармації, інших контингентів  
слухачів вищих медичних  та фармацевтичних  навчальних закладів 
України.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58854  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байас Марсія Марісоль, Дуда Марина Ернестівна, Дубовой Володи-
мир 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 "Програма координації технологічних проце-
сів із спільними ресурсами і операціями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена у середовищі MatLAB та призначена для коор-
динації локальних систем управління технологічними процесами із 
спільними ресурсами і операціями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58855  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Деревенько Катерина 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 "Розрахунок параметрів п'єзоелектричного 
давача сили"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблена програма здійснює розрахунок коефіцієнтів передачі, чут-
ливості давача спільно з вимірювальним колом, допустимої похибки 
чутливості для вимірювальних кіл п'єзоелектричних давачів сили з 
підсилювачем заряду та напруги за наперед запрограмованими фор-
мулами використовуючи початкові дані, що вводяться статистично.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58856  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (Міаніє М.Ю.)  
 

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 "Учбовий твір (відеокурс) "Программа "Дистанционное 
обучение Системы" Ступень 1. Тема 3 "Судьба и её законы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана тема призначена для формування початкових уявлень про осо-
бистість та етапи її формування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58857  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (Міаніє М.Ю.)  
 

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 "Учбовий твір (відеокурс) "Программа "Дистанционное 
обучение Системы" Ступень 1. Тема 1 "Механизмы работы Сознания"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана тема відеокурсу призначена для початкового опрацювання по-
нять про будову свідомості та методи його зміни, знаходження помил-
кових програм та їх перепрограмування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58858  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (Міаніє М.Ю.)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Учбовий твір (відеокурс) "Программа "Дистанционное 
обучение Системы" Ступень 1. Тема 2 "Личность и её формирование"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана тема відеокурсу призначена для початкового опрацювання пи-
тань розуміння особистості та етапів її формування, оцінки ключових 
показників, знаходження помилкових програм та їх перепрограму-
вання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58859  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчий Вячеслав Володимирович, Мартинюк Олександр Васильо-
вич  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчально-тренувальний мобільний про-
грамний засіб для підготовки до ЗНО на базі ОС Android "Test"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Засіб призначений для підготовки учнів старших класів до прохо-
дження зовнішнього незалежного оцінювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58860  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчий Вячеслав Володимирович, Пятниченко Владислав Олексан-
дрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Для комплексного аналізу медіа контенту телеефіру України, Росії та 
інших країн, а також для визначення психологічного стану глядачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58861  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнілов Денис Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Out War Zone" / 
"Ingressions" / "Out War" ("Out War Zone")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Військова стратегія у реальному часі у поєднанні з віртуальною реа-
льністю або доповнена реальність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58862  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меланіч Кирило Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Cheaper Stone"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58863  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стариченко Олександр Павлович, Педаченко Євген Георгієвич, Фе-
дірко Володимир Олегович, Циганков Валерій Львович  

 
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 "Ме-
тод дистанційної диференційної діагностики захворювань людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод здійснюється за рахунок поступового діалогу пацієнта з віртуа-
льним лікарем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58864  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грисюк Микола Петрович, Булейко Валерій Павлович, Марченко 
Олександр Павлович, Назарук Ольга Опанасівна, Волошина Людми-
ла Іванівна, Ковальчук Микола Анатолійович, Холіна Тетяна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український державний науково-
виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А.В.Шаха" 
(ДП "УКРГЕОІНФОРМ") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Топографічна зйомка масштабу 1:2000 на територію 
м. Кіровоград, у виді 164 топографічних планів на площу в 105,0 кв. км" 
("Топографічна зйомка масштабу 1:2000")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Топографічна зйомка дає можливість: створювати та коригувати ге-
неральні плани населених пунктів, створювати містобудівну докумен-
тацію, проводити інвентаризацію земель, створювати земельний та 
містобудівний кадастри.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58865  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільковський Сергій Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий науковий твір з фізики "Волновая функция как амплиту-
да высокочастотных процессов в элементарных частицах и конденси-
рованное состояние вещества в качестве модели физического вакуу-
ма" ("Исследование метода представления волновой функции в виде 
амплитуды высокочастотных процессов")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58866  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пантєлєєва Ірина Вікторівна, Олійник Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія, режими роботи та розрахунок параме-
трів елементів енергосистеми"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник присвячено питанням перехідних процесів в енергосистемах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58867  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Олексій Борисович, Єгорова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма розрахунку стійкості 
асинхронних двигунів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизованого виконання 
перевірочного розрахунку стійкості асинхронного двигуна при вико-
нанні інженерних розрахунків та в учбовому процесі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58868  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Олексій Борисович, Єгорова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма визначення стійкос-
ті синхронного генератора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизованого визначення 
стійкості синхронного генератора при виконанні інженерних розраху-
нків та в учбовому процесі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58869  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ясинський Михайло Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ "Junior 
Sports Awards"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основною метою проекту є популяризація юнацького спорту в Украї-
ні, мотивація молодих українських спортсменів для подальшого під-
корення спортивного олімпу, збереження національної скарбниці спорту. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58870  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудакова Ольга 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)  Любовний роман "Без названия... просто сладкая сказка про ЛЮ-
БОВЬ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дмитро та Ольга. Він успішний бізнесмен, вона головний бухгалтер 
на одному з його підприємств. У кожного залізне правило  ніяких 
службових романів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58871  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яхно Антон Сергійович, Плахотнюк Василь 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 "Забезпечення просторових та кутових пере-
міщень в середовищі Labview"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58872  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемезова Катерина Іванівна (Катя Che, Катя Че)  
 

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 "Р.S"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58873  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Ольга Михайлівна  
 

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 "Декоративна скульптура "Домовёнок ЁШ"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58874  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фрейдлін Михайло Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Создание в интернете актуализированных саморазвиваю-
щихся социально-ориентированных сетей нового поколения, а также 
их базовой модели - коммуникационной системы отдельных стран по 
селекции наиболее ценных предложений общегосударственного, реги-
онального и местного значения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття містить 2 частини. Викладено 6 основних послідовних етапів 
відбору кращих ідей і пропозицій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58875  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовой Володимир Михайлович, Байас Марсія Марісоль, Дуда Ма-
рина Ернестівна  
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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 "Координація роботи виробничих ліній на 
молокозаводі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на мові ST у середовищі TRACE MODE 6. Про-
грама призначена для координації роботи трьох виробничих ліній мо-
локозаводу за допомогою генетичного алгоритму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58876  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Лідія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Дизайн & LED-технології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії розроблено основні принципи формування дизайну 
предметно-просторового середовища засобами LED-технологій; ви-
значено художньо-естетичні функції та проаналізовано композиційні 
прийоми динамічного, монохромного й поліхромного LED-освітлення 
у формуванні емоційно-естетичного й художнього образу предметно-
просторового середовища тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір  58877  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмичов Олександр Маркович, Білобородов Олександр Юрійович, 
Горбенко Анатолій Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сервіс вразливостей програмного та 
апаратного забезпечення" ("Vulnerability Web Service")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма, що збирає інформацію про вразливості програмного та 
апаратного забезпечення з загальнодоступних в мережі Інтернет баз 
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даних вразливостей з подальшою обробкою цієї інформації спеціаль-
ними алгоритмами агрегації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58878  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Костянтинович, Проценко 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 "Передумови використання Комбінованих  
інструментів Combination Tools Expert" ("Combination Tools Expert")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для експертизи необхідності використання 
комбінованих різальних осьових інструментів в технологічних проце-
сах. Реалізує: аналіз вихідних параметрів, автоматичний підбір інстру-
ментів та верстату для вихідних параметрів, розрахунок режимів різа-
ння та собівартості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58879  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамеляк Ігор Павлович, Коваль Тетяна Ігорівна, Волощук Денис Ві-
кторович  

 

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 "Алгоритм ви-
значення втомної міцності неметалевої стержневої арматури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі представлений алгоритм визначення втомної міцності неме-
талевої стержневої арматури. Користуючись цим алгоритмом, можна 
здійснити статистичну обробку даних випробуваної неметалевої арма-
тури на втому, встановити параметри втомної міцності випробуваних 
зразків, наочно оцінити результатами в рамках вимог чинних норма-
тивних документів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58880  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Анна Миколаївна, Соколова Наталія Михайлівна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

340 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки ефективності проектів державно-
приватного партнерства в дорожній галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані методичні підходи до оцінки ефективності проектів 
державно-приватного партнерства в дорожній галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58881  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

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 "Молитва жінки" ("Оранта")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58882  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

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  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій відеокліпу на пісню "Молитва жінки" ("Оранта")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58883  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юхимович Віктор Романович, Юхимович Оксана Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Методика побудови сімейних відносин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій, що допомагає чоловікам і жінкам знайти партнерів для 
майбутнього подружнього життя та побудувати міцні сімейні відносини.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58884  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Марія Іванівна  
 

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 "Сценарная концепция по телевизионному проек-
ту "А давайте, стареть красиво!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для організації зйомок пізнавальної телевізійної про-
грами для людей старшого віку, проблеми яких не освітлюються віт-
чизняним телебаченням. Твір створений для пропаганди здорового 
способу життя та довголіття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58885  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Олександр Володимирович (Каннский), Рустам Рашидов  
(Рашик)  

 

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 "Автостоп без границ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Напрям: пізнавально-розважальна передача про подорожі. Хрономет-
раж:26 хвилин. Вихід: ранкова передача, вихідного дня.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58886  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добродомов Дмитро Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телепередачі "Громадський Рух "Народний Контроль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета проекту - створити дієвий механізм вирішення проблем грома-
дян, які влада не хоче, або не може вирішити.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58887  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спеціальний Миколай Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Рассказы "Синий туман"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58888  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Как жить?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58889  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грановський Едуард Олексійович, Ворона Олександр Петрович, Ма-
слов Роман Олександрович, Есмонт Олександр Валерійович, Клочко 
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Дмитро Сергійович, Шмелев Олександр Сергійович, Сілаков Артем 
Ігорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науковий центр вивчен-
ня ризиків "РІЗІКОН" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерний програмний комплекс для 
створення та експлуатації комп'ютерних тренажерів "ТренаРіз" з під-
готовки персоналу до управління технологічним процесом у різних 
режимах" ("ПК "ТренаРіз")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це комплекс пов'язаних між собою комп'ютерних програм, які дозво-
ляють навчати та тренувати персонал виробничого об'єкту з управ-
ління технологічними процесами у різних режимах їх перебігу, вклю-
чаючи передаварійні та аварійні режими з технологічними схемами та 
в імітованому комп'ютером просторі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58890  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайченко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа обучения и повышения квалификации 
провизоров / фармацевтов (сотрудников первого стола аптек и их 
структурных подразделений)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма навчання та підвищення кваліфікації провізорів/фармацев-
тів містить чотири розділи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58891  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долженко Дмитро Олегович, Чернін Євген Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я тебе люблю"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58892  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долженко Дмитро Олегович, Чернін Євген Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твій герой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58893  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, літерату-
рний письмовий твір, створений для кіно  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій документального фільму з епізодами ігрової 
реконструкції подій з життя поета Тараса Шевченка "І я таки жив! (в 
2-х частинах)" ("Походження", "І не чорнявий і не білявий")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний сценарій розкриває таємницю  походження та родоводу, 
невідомі сторони життя Тараса Шевченка через науково-історичне 
дослідження за допомогою ігрових епізодів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58894  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копійко Світлана Олександрівна (Лана Копєй)  
 

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 "Мечта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Мечта"; "Моя звезда".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58895  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козенко Максим Анатолійович, Луковкін Євген Олександрович, Ге-
тманець Андрій Сергійович, Степанець Володимир Юрійович, Золо-
тухін Веніамін Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛАЄНС-СЕРВІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм для системи інтернет-платежів 
"Fondy" ("Fondy")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для того, щоб зробити процес оплати товарів в Ін-
тернеті по-справжньому зручним, простим і безпечним для всіх учас-
ників ринку електронної комерції.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58896  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родюк Богдан Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Nail+Gaff" (цвях-багор). Новий погляд на художньо-конструк-
торські рішення створення кріпильних елементів (цвяхів та анкерів) 
особливо міцної фіксації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58897  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Инари (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)  Збірник літературних творів "Сборник стихотворений "Сад мой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірник 55 віршів-роздумів про життя, кохання, ві-
ру, природу, взаємовідносини між людьми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58898  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Андрій Сергійович, Осипенко Ігор Миколайович, Роми-
гайло Андрій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфаметрік" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматичного управління проце-
сами станції швидкої допомоги "EmerManag" ("САУП СШМД 
"EmerManag")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів, що мають місце на 
станції швидкої медичної допомоги.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58899  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Миколаївна, Загляда Іван Михайлович, Людвинський 
Андрій Володимирович, Макаров Денис Петрович, Мартинов Сергій 
Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР ІН-
ТЕРНАЦІОНАЛ" 

 

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 Авто-
школа" ("АРМ "ДАІ Автошкола")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для автоматизації процесу створення еле-
ктронних документів свідоцтв про закінчення навчального закладу, 
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виконувати їх обробку та передавати інформацію засобами електро-
нного зв'язку до загальнодержавної бази даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58900  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузєєва Наталія Анатоліївна (Наташа Гузєєва)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму для дітей "Мишко та Місячна Дзвін-
ка" анімаційний серіал для дітей 5+ "Перша серія першого сезону 
"Мишко і груша або "Перша заповідь Місячної Феї" ("Перша Запо-
відь Місячної Феї")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Місячна Дзвінка відправляється до сусідів по небу - на Блакитну 
Планету, щоб знайти втрачений місяцеходом Полетиш Першим дуже 
важливий для його життя гвинт.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58901  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанцев Владислав Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЛАСІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Intellogate"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для управління та пошукової роботи криміна-
льної мережі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58902  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донець Дмитро Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RatioLegal"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в якості мережевої багаторо-
льової програми з розмежуванням прав доступу. Програма виконана 
із використанням мови програмування РНР. Програма дозволяє ви-
конувати функції реєстрації і обробки інформації про документи та 
події судових справ та справ виконавчого провадження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58903  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Комплексне тестове оціню-
вання знань студентів з навчальної дисципліни "Історія української 
музики" ("Комплекс тестових перевірочних завдань з "Історії україн-
ської музики")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Особливістю запропонованих тестових завдань є системне їх викла-
дання, яке дає змогу виявити рівень знань не лише з конкретної дис-
ципліни, але й загальну ерудицію, логіку мислення, нестандартне ви-
рішення запропонованих питань. Тести охоплюють період розвитку 
української музики від початку формування української музичної іс-
торії до ХХ століття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58904  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Комплексне тестове оціню-
вання знань студентів з навчальної дисципліни "Історія зарубіжної 
музики" ("Комплекс тестових перевірочних завдань з "Історії зарубі-
жної музики")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Особливістю запропонованих тестових завдань є системне їх викла-
дання, яке дає змогу виявити рівень знань не лише з конкретної дис-
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ципліни, але й загальну ерудицію, логіку мислення, нестандартне ви-
рішення запропонованих питань. Тести охоплюють період розвитку 
зарубіжної музики до ХХ століття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58905  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методика психосемантичного тестування підліт-
ків і дорослих PSS (з ілюстраціями). Методика психосемантического 
тестирования подростков и взрослых PSS (с иллюстрациями). 
Methodology of psychosemantic testing for teenagers and adults PSS (with 
illustrations)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика може бути використана в психіатрії, психології, психоаналі-
зі, наркології, нейропсихології, а також при вирішенні різних прикла-
дних задач вузькоспеціального призначення, як то виявлення реаль-
них мотивів людини, у тому числі ті, які вона приховує від інших лю-
дей, діагностика дійсних уявлень і переживань людини,  задумів і на-
мірів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58906  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрієнко Вілій Петрович, Гриценко Станіслав Євгенович  
 

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 "Український будинок життя бджоли 
домашньої"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для створення нормальних умов для збереження 
життєдіяльності бджолиної сім'ї у вулику як у літній, так і зимовий 
час. Твір дає можливість збудувати такий будинок, який відвертає 
осипання та загибель бджолиної сім'ї.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58907  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фішкін Костянтин Володимирович, Карпенко Михайло Віталійович  
 

Повне ім'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 "SCARABEO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами розроблено графічне зображення, яке може бути викорис-
тано як торгівельна марка. Зображення призначено для використання 
при організації рекламної компанії, збуту та іншої діяльності, пов'яза-
ної з меблями, дизайном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58908  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайнерське оформлення світиль-
ника "BUSHARDE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблено дизайн світильника, плафон якого містить рель-
єфний візерунок із стилізованих рослинних елементів. При цьому 
опуклість візерунка розташована на площині матеріалу, яка спрямо-
вана під промені джерела світла. За рахунок цього створюється опти-
чний світлотіньовий ефект.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58909  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний малюнок "Ескіз торговельної марки "Квітка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Малюнок являє собою стилізоване зображення квітки з листком. Зо-
браження призначене для ідентифікації товарів і послуг, і може вико-
ристовуватися в рекламі, на вивісках, на упаковках, на веб-сайті, для 
оформлення фірмового стилю. П'ять пелюстків квітки символізують 
п'ять регіонів України: південь, північ, схід, захід та центральну час-
тину, тобто реалізація товарів передбачається на території всієї країни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58910  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижко Ігор Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РІНВЕСТ ТЕХНОЛОГІЇ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Bonus Place"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний додаток для операційної системи iOS, який дозволяє кори-
стувачам переглядати всі товари та акції закладів, отримувати бону-
си, опублікування Chek-in в соціальних мережах, сканування  товарів 
за допомогою штрих-коду і купівлю товарів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58911  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович, Біло-
церківець Олександр Степанович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, ілюст-
рація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС-
ТЬЮ 150 тыс.т (250 тыс.т) в год. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58912  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

352 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович, Біло-
церківець Олександр Степанович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ПРОЕКТ "ЕВРОДИЗЕЛЬ-
ОСТРОГНАФТА" Предварительное технико-экономическое обосно-
вание (ТЭО)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58913  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович, Біло-
церківець Олександр Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Технико-
экономическое обоснование и Бизнес-план "Строительство нефтепе-
рерабатывающего завода мощностью 250 000 тонн в год"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58914  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович, Біло-
церківець Олександр Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НЕФ-
ТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД для нефтеперерабатывающего 
завода. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58915  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович, Біло-
церківець Олександр Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, ілюст-
рація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Нефтеперерабатывающий комплекс 
"ОКАРЕМ-ОИЛ". Технико-экономическое обоснование нефтеперера-
батывающего комплекса мощностью 4 миллиона тонн в год (Балкан-
ский велаят, Туркменистан) (КРАТКОЕ ТЭО и БП)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58916  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашин Анатолій Михайлович, Мішуль Дмитро Сежорович, Біло-
церківець Олександр Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Станция опреснения 
морской воды на Каспийском море. Предварительное технико-
экономическое обоснование (ТЭО)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58917  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зав'ялов Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Вагоновимірювальні си-
стеми-Сервіс" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце вагаря" (W-
Control)" ("АРМ-Вагаря"(W-Control)")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати процес зважування та занесення 
даних в електронну базу. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58918  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янов Владислав Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
"RADIO CAFE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дане графічне зображення складається з словосполучення "RADIO 
CAFE" латинськими літерами та графічної частини (на задньому 
плані) у вигляді круглої музичної платівки, внутрішня частина якої 
схожа на тарілку; зліва від тарілки зображена виделка, а праворуч - 
ніж так, що всі три предмета знаходяться в межах окружності платівки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58919  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Михайло Олександрович (Mis co.)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Не вернуть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58920  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 
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 наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис твору "Російська мова (3-й рік навчання) для загальноосвіт-
ніх навчальних закладів з навчанням українською мовою" підручник 
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник допоможе учням опанувати російську мову. Учні набудуть 
навичок вільно спілкуватися російською мовою, зрозуміло висловлю-
вати думки, користуючись усім багатством мовних засобів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58921  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LicGen"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для захисту власних програмних продук-
тів від багаторазового використання їх копій. "LicGen" згідно отри-
маного унікального ідентифікаційного номера MscroSD накопичува-
на, генерує ліцензії, які дозволяють виконання програм тільки на од-
ному носії інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58922  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Мельник Тетяна Миколаївна, Кудир-
ко Людмила Петрівна, Головня Юлія Ігорівна, Ладиченко Катерина 
Іллівна, Іксарова Наталія Олександрівна, Покотилюк Лариса Петрів-
на, Костюченко Валентина Миколаївна, Бохан Аліна Василівна  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Міжнародна економіка", підручник для студентів вищих 
навчальних закладів, ІІ частина" ("Підручник "Міжнародна економі-
ка", ч.2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику розкриваються концептуальні засади та практичні ас-
пекти розвитку системи міжнародних валютно-фінансових та кредит-
них відносин, що складаються між національними економіками країн 
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світу та механізми їх регулювання; стан і перспективи включення су-
часної України в міжнародні економічні зв'язки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58923  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 

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 "Алгоритм визначення результативності функціону-
вання організаційної структури управління логістикою на підприємс-
тві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подана математична залежність для розрахунку відносного показни-
ка оцінки результативності функціонування служби логістики на під-
приємстві. Наведено алгоритм обчислення зазначеного показника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58924  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валентин Валерійович, Сосін Іван Кузьмич, Рищенко 
Оксана Олександрівна, Рогожнікова Оксана Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Організаційно-правові аспекти правил обігу наркотичних 
лікарських засобів для корекції больового синдрому на засадах меди-
чного та фармацевтичного права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання містить огляд вимог основних нормативно-правових доку-
ментів, що регулюють правила обігу наркотичних лікарських засобів 
у комунальних закладах охорони здоров'я (лікарнях і аптеках) щодо 
фармакотерапії і корекції больового синдрому різного ґенезу на заса-
дах норм медичного та фармацевтичного права.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58925  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожець Юлія Сергіївна (Julinoza Music)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "The Conductor of Imagination" 
("Дирижер Воображения")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка створена у музичних стилях "тріп-джаз", "інді-джаз", "джаз-
рок" та "альтернативний джаз" та складається з наступних компози-
цій: "Into Your Sky", "In The Silence of the Centuries (В тишине ве-
ков)", "I'm Under The Wather (Я под водой)", "Spiders-Hands", 
"Where is Your Sky?", "Killed Star", "Buddy", "Tender Sick","The Big 
Bearder Rabbit (Бородатый Кроль)", "The Leprechauns", "Little Piggy 
(Пятачок)", виконаних автором творів англійською та російською 
мовами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58926  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кеслер Стелла Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Українська мова для загальноосвітніх навчальних за-
кладів з навчанням угорською мовою. 4 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Змістовне наповнення видання забезпечує учням 4-го класу сприят-
ливі умови для подальшого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльнос-
ті, а також засвоєння знань з мови й формування мовних умінь, необ-
хідних і достатніх для удосконалення і розвитку мовлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58927  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рафальський Данило Анатолійович, Рафальський Костянтин Анато-
лійович, Рейс Денис Ігорович, Степанов Олесь Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник пісень "ПРОМЕТЕЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

До збірки увійшли: "Обман", "Не зникай, "Эволюция", "Буду йти", 
"Ю", "Номер один", "Як у танго", "Прометей", "Хай", "Вендетта", 
"Текила", "Ангел", "Муза", "Вільна країна", "Обман".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58928  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремінська Ірина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Авторская методика моделирования формы 
бровей "Shadow Eyebrow-Теневая бровь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдяки подвійній обробці, на першому етапі - фарбою, а на другому 
етапі - нанесення хни волосковою технікою, виходить красивий ефект, 
що доставляє радість і позитивні емоції людині, робить її зовнішність 
більш цікавою та гарною.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58929  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сулима Надія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Збірник довідників з української мови для 5-11 класів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У довідниках подано основні відомості з української мови в обсязі 
чинної програми. Довідники призначені для школярів, абітурієнтів, 
учителів та батьків, знадобляться кожному, хто бажає швидко і легко 
опанувати українську мову.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58930  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіховська Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ринок силової електроніки як похідна енергетики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячується побудуванню математичної моделі залежності 
обсягу ринку силової електроніки від обсягу електроенергії, що виро-
бляється, а також перевірці адекватності моделі, шляхом порівняння 
прогнозних показників з показниками світових аналітиків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58931  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Доказування в господарському судочинстві". 
Навчальне електронне видання" ("Навчальний електронний посіб-
ник "Доказування в господарському судочинстві")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику на теоретичному і практичному рівнях роз-
глядаються різні аспекти процесу доказування як одного з головних 
інструментів господарського судочинства із захисту прав суб'єктів го-
сподарювання. Розрахований на викладачів і студентів вищих юри-
дичних навчальних закладів , юристів, практиків, суддів, адвокатів, 
юрисконсультів, усіх тих, хто цікавиться процесом доказування у гос-
подарському судочинстві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58932  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаченко Дмитро Миколайович, Коробйова Руслана Геннадіївна, 
Журавель Ірина Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного транспо-
рту 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 "Норми часу на маневрові операції"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дана програма призначена для визначення тривалості маневрових 
операцій (маневрового напіврейсу, насуву, закінчення формування, 
осаджування, підтягування, розпуску, сортування на витяжній колоні, 
збирання вагонів), які обираються із наведеного в головному вікні 
програми переліку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58933  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещук Борис Ростиславович, Лянник Михайло Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "Придніпровські фонди" Приватного акціоне-
рного товариства "Придніпровська фондова біржа" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронних торгів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма служить для віддаленого доступу брокерів до торгівельного 
центру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58934  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапон Наталія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика організації та проведення 
дитячих ігор і розваг - "Залізничний майданчик "ГУДОКСІТІ", на 
основі використання елементів наборів світових виробників дерев'я-
них залізниць" ("Залізничний майданчик "ГУДОКСІТІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На майданчику створюється залізниця, зібрана із сотень дерев'яних 
ігрових наборів, вироблених світовими виробниками іграшок з дере-
ва, в унікальний єдиний ігровий простір, що створює у дітей асоціа-
цію з казковим світом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58935  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грисюк Микола Петрович, Булейко Валерій Павлович, Марченко 
Олександр Павлович, Назарук Ольга Опанасівна, Волошина Людми-
ла Іванівна, Ковальчук Микола Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український державний науково-
виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А.В.Шаха" 
(ДП "УКРГЕОІНФОРМ") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Топографічна зйомка масштабу 1:2000 на територію 
м. Городище, Черкаської області у виді 41 топографічних планів на 
площу в 24,2 кв.км" ("Топографічна зйомка масштабу 1:2000")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Топографічна зйомка масштабу 1:2000 дає можливість: створювати та 
корегувати генеральні плани населених пунктів; створювати містобу-
дівну документацію; проводити інвентаризацію земель; створювати 
земельний та містобудівний кадастри.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58936  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімін Володимир Костянтинович (Тим Володин)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Отсебятина длясебятина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшло 178 віршів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58937  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіміна Марина Володимирівна (АнгеліЯ)  
 

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 "Ті Аmо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу збірки  увійшли  дві авторські пісні "I Wanna Fly With You" 
та "Ti Amo".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58938  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Viktor 81 (псевдонім), Скибенко Віктор Миколайович (Viktor 81)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Базовий програмний блок Системи збору 
польотної інформації з використанням Супутникової глобальної сис-
теми зв'язку Ірідіум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58939  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплан Ярослав Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКЕЙП КВЕСТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Маршрут Ескейп Квесту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок являє собою виконану на темному фоні штрих-пунктирну 
розгалужену стрілку, на кінцях якої розміщені різноманітні кольорові 
зображення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58940  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сьомочкіна Світлана Марківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, літерату-
рний письмовий твір, створений для кіно  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Як Микола навчився пити 
культурно"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58941  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сьомочкіна Світлана Марківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Гумористичний сценарій "Разбор полётов в ЖЭКе, или  Как заста-
вить, чтобы ЖЭК уважали" ("Разбор полётов в ЖЭКе")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58942  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаюк Володимир Васильович, Мірошніков Олександр Васильович  
 

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 "Орден Святого Іоана Павла ІІ 
Великого, девіз: "TOTUS TUUS - ВЕСЬ ТВІЙ". Зірки і знаки вищого, 
першого та другого класу" ("Орден "Святого Іоана Павла ІІ Великого")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58943  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Дмитро Глібович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TRANSBILET.АPS - Система автоматизова-
ного обслуговування пасажирів" версія 1.0.1" ("TRANSBILET.АPS" 
ver. 1.0.1")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58944  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрик Олег Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Природа фото і Комптон ефектів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті розглядається залежність частоти від електричної напруже-
ності електромагнітної хвилі, на основі якої визначається фізичний 
механізм і ефекту Комптона. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58945  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москалець Віктор Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Зоопсихологія і порівняльна психологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Москалець В.П. Зоопсихологія і порівняльна психо-
логія [текст] : підручник. / В.П. Москалець - К. : "Центр учбової літе-
ратури", 2014. - 200 с. 

 
Анотація   

У підручнику висвітлено предмет, методи, поняття, положення, кон-
цепції, найбільш значущі відкриття в історії становлення зоопсихоло-
гії та порівняльної психології як споріднених галузей психологічної 
науки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58946  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Павлович, Палій Анатолій Павлович  
 
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 "Система комплексних науково-обґрунтованих вете-
ринарно-санітарних заходів у тваринництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система передбачає проведення дезінфекції тваринницьких примі-
щень, ґрунту, предметів догляду за тваринами, одягу та взуття обслу-
говуючого персоналу новими, екологічно-безпечними, високоефекти-
вними дезінфікуючими препаратами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58947  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стовбур Петро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Збірник фотографічних творів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58948  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Допоміжний модуль в практиці індивідуального 
догляду за шкірою обличчя - "АДМОДУМ-ОМ". Нове застосування 
раніше відомого продукту і процесу" ("АДМОДУМ-ОМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Корекція овалу обличчя - фейсліфтінг при гравітаційному птозі знач-
ною мірою корелюється косметичними масками такими як парафіно-
ва, парафіно-озокеритових тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58949  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигаленко Юлія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Подружка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58950  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигаленко Юлія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твій Дім"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58951  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

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 "Засланцы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58952  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадалян Людмила Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Тайна сказочного королевства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58953  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

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 "Дискотека" ("Тусовка")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58954  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

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 "Настроение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58955  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

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 "Piece to Ukraine" ("Freedom")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58956  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сингаївська Олександра Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-дослідна робота "Інформаційне забезпечення процесів 
управління розвитком містобудівних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На принципах теорії множин розроблено структуру містобудівних ін-
формаційних систем, явищ і об'єктів містобудування, містобудівного 
банку даних, містобудівного кадастру, інформаційного забезпечення і 
моніторингу містобудівної діяльності. Розвинуто підвалини створення 
єдиного містобудівного тезаурусу і містобудівних онтологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58957  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

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  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Проект спасения пассажирского 
самолёта при потере управления"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58958  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федущак Марія Львівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Коріння культу-
ри. Ч. 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58959  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Семерня Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Практичні заняття з методики навчання фі-
зики (старша школа)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Атаманчук П. С. Практичні заняття з методики на-
вчання фізики (старша школа) : навчальний посібник. / П. С. Атама-
нчук, О. М. Семерня. - Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. 
А., 2014. - 272 с. 

 
Анотація   

Посібник втілює діяльнісний підхід до навчання в контексті форму-
вання світоглядних якостей та методичної компетентності майбутніх 
учителів з фізики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58960  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Семерня Оксана Миколаївна, Поведа 
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)  Навчальний посібник "Дидактичне забезпечення семінарських за-
нять з курсу "Методика навчання фізики (загальні питання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманчук П.С. Дидактичне забезпечення семінар-
ських занять з курсу "Методика навчання фізики" (загальні питання) : 
навчальний посібник. - 2-е вид., випр. і доп. / П.С. Атаманчук,            
О.М. Семерня, Т.П. Поведа. - Кам'янець-Подільський :Кам'янець-По-
дільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. - 384 с. 

 

Анотація   

Книга є відображенням втілення методології дидактичного забезпе-
чення особистісних цілеорієнтацій та управлінських технологій у 
компетентнісно-світоглядному становленні майбутніх учителів фізики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58961  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Семерня Оксана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Практичні заняття з методики навчання фі-
зики (основна школа)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманчук П.С. Практичні заняття з методики на-
вчання фізики (основна школа) : навчальний посмібник / П.С. Атама-
нчук, О.М. Семерня. - Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Ру-
та", 2014. - 236 с. 

 

Анотація   

Посібник втілює діяльнісний підхід до навчання в контексті форму-
вання світоглядних якостей та методичної компетентності майбутніх 
учителів з фізики. Розрахований на науково-педагогічних працівни-
ків, магістрантів, студентів та учителів фізики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58962  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєгліца Лариса Сергіївна (Лара Беглица)  
 

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 "Угораздило"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з 19 віршів, що уособлюють погляд автора на сто-
сунки і речі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58963  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Галиця Олександр Сисойович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Наукова розробка "Створення в Університеті еконо-
міки та права "КРОК" системи використання креативного потенціа-
лу співробітників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58964  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караченцев Денис Юрійович  
 

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 "Избранное"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів відноситься до літературного жанру, та являє собою збі-
рку віршів. Збірка складається з двадцяти віршів на різну тематику: 
ліричні, героїчно-патріотичні, в яких автор відображає своє ставлення 
до різних подій та возвеличує велике почуття кохання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58965  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Юрій Петрович (Георг Маунт; Georg Mount)  
 

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)  Книга "Трассировка будущего 2.0. Эффективная технология внедре-
ния событий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана книга містить систему знань, що дозволяють людині усвідомле-
но поставити перед собою свої цілі, сформувати бажаний сценарій по-
дій та впровадити його на практиці. Окрім того, книга містить 23 
проективних процеси.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58966  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криксунов Едуард Зіновійович, Карпіловський Віктор Семенович, 
Перельмутер Михайло Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "SCAD Office + +"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є обчислювальною системою з елементами проекту-
вання для аналізу міцності несучих конструкцій на основі методу скі-
нченних елементів, а також проектування залізобетонних, сталевих  і 
інших будівельних конструкцій згідно нормативним документам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58967  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

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 "Учебное пособие для студентов медицинских факу-
льтетов по фитотерапии "Электронный гербарий лекарственных рас-
тений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник заснований на оригінальній класифікації рослин. За-
пропонована класифікація рослин розроблена  з урахуванням їх хімі-
чного складу, тобто біологічних активних речовин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58968  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомякевич Максим Йосипович, Синиця Валентин Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний аналізатор спектру методом ав-
торегресії та ковзного середнього" ("Віртуальний аналізатор спектру")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програмне забезпечення створено для моделювання методу авторег-
ресії та ковзного середнього, визначення параметрів сигналів. В осно-
ві методу лежить модель, що складається з 2 синусоїдів та білого шуму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58969  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронко Андрій Анатолійович, Буженко Алла Іванівна, Воронко 
Олексій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Безпека та ефективність застосування харчової про-
дукції тм "Сімбілакт" у пацієнтів з ознаками дисбактеріозу: навчаль-
но-методичний посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику обґрунтовано ефективність і безпечність застосування 
закваски бактеріальної Сімбілакт VIVO у пацієнтів з ознаками дисба-
ктеріозу кишечника. Встановлена значна її клінічна ефективність, по-
зитивний вплив на процес травлення, зменшення прямих проявів 
дисбактеріозу кишечника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58970  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронко Андрій Анатолійович, Буженко Алла Іванівна, Воронко 
Олексій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Безпека, ефективність, переносність та особливості 
впливу соків, як складової раціонального харчування і основи здоро-
вого способу життя, на соматичне здоров'я осіб молодого віку: навча-
льно-методичний посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику обґрунтовано безпечність і добра переносність повсяк-
денного вживання апельсинового, томатного і яблучного соків у кіль-
кості 200 мл на добу в осіб молодого віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58971  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гєрманова Світлана Валеріївна, Дерев'яненко Антон 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 "Україна" ("Ukraine")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Україна" - це символ єднання українського народу, закоханого 
в рідну землю, із кожним небайдужим до долі України, у прагненні до 
перемоги добра над злом, любові і дружби - над ворожнечею і байдужістю. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58972  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Норузівалуджаї Мохаммад (Mоhammad Norouzivaloujaei), Алі Арабха-
заєм Набіолах (Ali Arabkhazaeli Nabiollah)  

 
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)  Повнометражний документальний фільм "Жовто-блакитний май-
дан" ("Жовто-блакитний")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм про Майдан - це погляд з глибини революції гідності, розповідь 
про бажання та почуття звичайних українців. Це історія схожості всіх  
майданів світу, коли прості люди намагаються вибороти свою свобо-
ду. Це можливість сприйняти думку сучасних героїв, розповісти про 
кожного з нас в непрості часи революції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58973  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєва Ірина Іванівна (Ирэн Димарк)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір розважально-практичного характеру "Рай для двоих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58974  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Часткова робоча гіпотеза: робочі параметри температур 
елементів технічних енергоощадних систем - технічний фактор [осно-
ви енергоощадних систем та технологій (загальне машинобудування)]"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58975  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Ведмідь Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Видова стійкість мікобактерій до дії дезінфектантів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58976  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куперштейн Леонід Михайлович, Кренцін Михайло 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 "Нейронна експертна система підтримки 
прийняття рішень для діагностування інсультів "Neural Expert System 
of Stroke Diagnostic" ("Neural Expert System of Stroke Diagnostic")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на основі технологій штучних нейронних мереж. 
Дозволяє підвищити швидкість та точність встановлення попередньо-
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го та заключного діагнозу, тим самим забезпечуючи ефективне та 
своєчасне лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58977  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтунік Інна Валеріївна, Василенко Інна Анатоліївна, Ващенко 
Юрій Миколайович, Куманьов Сергій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель розрахунку процесу вулканізації і 
стабілізації модифікованих гумових сумішей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма об'єднує в собі 7 модулів, призначена для аналітичної оцін-
ки кінетики процесу вулканізації гумових сумішей та стабілізації вул-
канізатів, прогнозування і порівняння механізму процесів у модифі-
кованих як модельних, так і промислових матеріалах гумових сумі-
шей з метою визначення ефективності їх застосування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58978  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 
"СІДКОН" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Загальна струк-
тура, мета та інформаційне наповнення творів "ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ "РИНОК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58979  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басс Олександр Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмежено відповідальністю "Діалінк" 
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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 "Робоча станція для оформлення та видачі 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним 
електронним носієм СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЛЯ ПІДСИСТЕМИ "Оформлення документів, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для автоматизації діяльності Державної 
міграційної служби України у сфері реєстрації фізичних осіб та їх до-
кументування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58980  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басс Олександр Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмежено відповідальністю "Діалінк" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Робоча станція для оформлення та видачі 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним 
електронним носієм СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЛЯ ПІДСИСТЕМИ  "Біженці", "Іноземці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана програма призначена для автоматизації діяльності Державної 
міграційної служби України у сфері реєстрації фізичних осіб та їх до-
кументування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58981  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буравчук Алла Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) "Сольфеджіо"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою цього посібника є поєднання правил з музичної грамоти та 
прикладів, які їх ілюструють. До частини нотних прикладів подано 
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аналіз складових мелодії, адже перед викладачем сольфеджіо стоїть 
завдання навчити учнів аналізувати мелодію, записати її або заспівати.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58982  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марічка Янишин (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)  Поетична збірка "Пухнаста лірика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58983  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, Жа-
бєєв Павло Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Структура учбового посібника, який забезпечує мож-
ливість вивчення, закріплення і/або вдосконалення довільно обраного 
навчального предмету на декількох мовах, паперовий і електронний 
варіанти його реалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір відноситься до навчального посібника, а саме до посіб-
ників, які забезпечують можливість вивчення та вдосконалення дові-
льно обраного навчального предмету на декількох мовах і може бути 
реалізований у навчальному електронному варіанті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58984  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

379 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Про маркетинговий ефект послуги підприємств ресторанно-
го господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються питання, пов'язані з визначенням частинних та інтег-
рального показників маркетингового ефекту послуги ресторанного  
бізнесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58985  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковина Віталій Степанович, Нитребич Оксана Олександрівна, Сер-
дюк Павло Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система оцінювання надійності програмно-
го забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система призначена для аналізу надійності програмного забезпечення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58986  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "О проблемах развития онлайн торговли в Украине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглядаються особливості, специфіка і проблеми розвитку електро-
нного бізнесу в Україні. Розподілено споживачів товарів та послуг че-
рез мережу Інтернет за шістьома групами лояльності до онлайн торгі-
влі. Визначено критерії електронного маркетингу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58987  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна  
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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 "Маркетинговая компонента в предложении инновационной 
цветочной продукции"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглядаються теоретико-прикладні аспекти застосування маркетин-
гового інструментарію в пропозиції квіткової продукції та участі слу-
жби маркетингу в інноваційному проекті щодо її вирощування і реалі-
зації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58988  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексій Вежа (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній твір "Крысолов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Що вийде, якщо взяти старе добре середньовіччя, додати трохи міфо-
логії, містики, трилера і екшену? Мабуть - це буде фентезі, але не саме 
типове.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58989  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сумець Олександр Михайлович, Огієнко Світлана Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Операційна математична модель визначення опти-
мальної послідовності транспортного обслуговування торгових то-
чок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована математична модель дає можливість фахівцям з 
транспортної логістики визначити раціональну послідовність викори-
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стання автомобілів у процесі "паралельного" транспортного обслуго-
вування торгових точок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58990  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімова Жанна 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)  Сценарій кінофільму "Эйфория Ботрайда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний сценарій створений за мотивами оповідання американського 
письменника - фантаста Курта Воннегута "Ейфью". Сюжет сценарію 
- англійський вчений робить випадкове відкриття: при посиленні 
хвиль, випромінюваних зірками, через спеціальний прилад, виникає 
стан ейфорії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58991  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Світлана Леонідівна, Вишневський Леонід Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця Національної 
академії аграрних наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір, літературний письмовий твір 
наукового характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Генофонд локальних не численних вітчизняних порід 
сільськогосподарських тварин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подані фотографії свиней української степової білої і української сте-
пової рябої порід, овець сокільської породи, курей полтавської глиня-
стої породи та великої рогатої худоби сірої української, лебединської 
та білоголової української порід.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58992  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця Національної 
академії аграрних наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір, літературний письмовий твір 
наукового характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Чистопородні свині миргородської породи, а також 
помісні і гібридні тварини, одержані при участі миргородської поро-
ди"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подані фотографії чистопородних свиней миргородської породи при 
різних умовах їх утримання та розведення, а також молодняка, який 
був отриманий у результаті схрещування свиноматок миргородської 
породи з кнурами великої білої породи, білоруської чорно-рябої поро-
ди та диким кабаном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58993  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Земляков Микита Олексійович, Тимошенко Гліб Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Слова пісні "Пять на пять" ("5 Х 5")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня належить до лірики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58994  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісіна Світлана Володимирівна (Лана Лісіна)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский мастер-класс Ланы Лисиной "PREMIUM Га-
лерея: Секс-афиша на 7 дней"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58995  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скуйбіда Олег Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Онгоза" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу радіоефіру eVarta RM 
Pro"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для збору та аналізу інформації про стан радіо-
ефіру, оцінка стану радіооточення, визначення параметрів радіови-
промінювання та їх розшифровка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58996  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Mell Rainman (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 "По воде"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58997  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Mell Rainman (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 "Слепой дождь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58998  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Mell Rainman (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 "Вдвоем с тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  58999  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Тетяна Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "За облаками"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59000  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Рубікон-К"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59001  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Аватар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59002  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

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 "Кар'єр М2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59003  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

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 "Едельвейс-В"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59004  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдамака В'ячеслав Степанович (РАУММ)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Знамено національної ідеї: Соборна Укра-
їна - воля, честь, добробут"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59005  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дреганова Марина Юріївна, Лясота Станіслава Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лібрето для мюзиклу "Мэрилин Монро. Образ, затмивший жизнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лібрето являє собою текст до мюзиклу "Мэрилин Монро. Образ, зат-
мивший жизнь" за мотивами мюзиклу "Bobmshel" із серіалу "Smash", 
що складається переважно з римованих віршів та прозових реплік, 
має 28 сцен та написаний російською мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59006  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаботинський Олександр 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)  Програмний продукт "Серверний додаток Cab24 - таксі онлайн", 
апаратно-програмного комплексу автоматизованого сервісу замов-
лення таксі "Cab24 - таксі онлайн" ("Серверний додаток Cab24 - таксі 
онлайн")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серверний додаток - головний додаток апаратно-програмного ком-
плексу для взаємодії мобільних/веб клієнт-програм з головною систе-
мою управління базами даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59007  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаботинський Олександр Леонідович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "WEB додаток Cab24 - таксі онлайн", апаратно-
програмного комплексу автоматизованого сервісу замовлення таксі 
"Cab24 - таксі онлайн" ("WEB додаток Cab24 - таксі онлайн")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Додаток призначений для використання з допомогою web-браузерів. 
Для взаємодії додатку з сервером використані технології Javascript та 
AJAX. Додаток має набір інтерфейсів для керування та фоновий ме-
ханізм синхронізації з базою даних сервера, що дає змогу відображати 
актуальну інформацію у вкладці браузера. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59008  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Fullen (псевдонім)  
 

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 "Иррационализм в жанре фентези"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59009  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєловол Світлана Анатоліївна, Прасолов Євген Якович, Бочарова 
Яна Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості державного управління в сфері охорони 
прав на селекційні досягнення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлені результати досліджень нормативно-правової ба-
зи України з питань охорони прав на селекційні досягнення, аналіз 
Міжнародних законодавчо-нормативних документів та іноземного до-
свіду щодо регулювання правовідносин у цій сфері, дослідження ево-
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люції системи управління в сфері охорони прав на сорти рослин, ви-
значення ефективності функціонування державної системи управлін-
ня у цій сфері.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59010  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ортопедична стоматологія - це розділ клінічної медицини, яка вивчає 
етіологію і патогенез захворювань, аномалій, деформацій та ушко-
джень зубів, щелеп й інших органів ротової порожнини і щелепно-
лицевої ділянки, а також займається розробкою методів їх діагности-
ки, лікування та профілактики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59011  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробець Анна Богданівна, Беденюк Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Ортопедич-
на стоматологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ортопедична стоматологія - це розділ клінічної медицини, яка вивчає 
етіологію і патогенез захворювань, аномалій, деформацій та ушко-
джень зубів, щелеп й інших органів ротової порожнини і щелепно-
лицевої ділянки, а також займається розробкою методів їх діагности-
ки, лікування та профілактики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59012  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бандрівська Орися Орестівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний 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 "Ортопедич-
на стоматологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ортопедична стоматологія - це розділ клінічної медицини, який ви-
вчає етіологію і патогенез захворювань, аномалій, деформацій та 
ушкоджень зубів, щелеп й інших органів ротової порожнини і щелеп-
но-лицевої ділянки, а також займається розробкою методів їх діагнос-
тики, лікування та профілактики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59013  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзецюх Тетяна 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, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Propedeutic 
of prosthetic dentistry"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють анатомо-фізіологічні особливості жувального 
апарату, питання біомеханіки, оклюзії та артикуляції, загальні і спе-
ціальні методи обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматоло-
гії, клінічне матеріалознавство, лабораторну техніку виготовлення зу-
бних протезів і різних ортопедичних апаратів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59014  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щерба Віталій Володимирович, Росоловська Світлана Олексіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Пропедев-
тика ортопедичної стоматології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють анатомо-фізіологічні особливості жувального 
апарату, питання біомеханіки, оклюзії та артикуляції, загальні і спе-
ціальні методи обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматоло-
гії, клінічне матеріалознавство, лабораторну техніку виготовлення зу-
бних протезів і різних ортопедичних апаратів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59015  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутор Наталія Степанівна, Рубас Роман Мирославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Хирургиче-
ская стоматология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали ознайомлять студентів з хірургічним інструментарієм, ви-
дами анестезії, анестетиками, методиками операції видалення зубів та 
ускладнення після видалення зубів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59016  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каргін Борис Борисович  
 

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)  Наукова стаття "Розробка системи управління відносинами з клієн-
тами для швидкого і зручного навчання менеджерів з продажу у галузі 
інтернет-комерції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розробка включає в себе систему оповіщення менеджерів про надхо-
дження нових замовлень, пошук супутніх товарів до даного замовлен-
ня, а також рекомендації щодо спілкування з клієнтом за кожним із 
супутніх товарів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59017  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рехтета Любов Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Завдання для самостійної роботи з математики для студе-
нтів спеціальності 6.010100 "Початкове навчання". Збірник завдань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Завдання для самостійної роботи з математики для 
студентів спеціальності 6.010100 "Початкове навчання". Збірник за-
вдань. - Миколаїв: МДУ, 2006. - 40с. 

 

Анотація   

У посібнику приведені необхідні вправи, передбачені новою програ-
мою з математики, які повинні допомогти студенту в оволодінні кур-
сом математики. Вправи можуть бути використані викладачами для 
проведення практичних занять з математики для студентів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59018  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Германсдорф Володимир (псевдонім)  
 

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)  Літературно-письмовий твір "Сказки на ночь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка казок  для дітей від 3 до 7 років, для читання на ніч. Поєднує в 
собі дві тематичні збірки про лісових тваринок та їх життя і пригоди.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59019  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Германсдорф Володимир (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)  Літературно-письмовий твір "Точка возврата"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Планета Земля. Тисячоліття процвітання. Планета в стані повної га-
рмонії. Тут все врівноважено: відносини людини та природи, відноси-
ни між собою, внутрішня гармонія кожного землянина. Але обставини 
ніхто не відміняв, як ніхто не відміняв вічну боротьбу темних та світ-
лих сил.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59020  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Германсдорф Володимир (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Сказки-познавалки для больших и ма-
леньких"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку входять два твори (пізнавальні казки) для дітей від 3 до 8 ро-
ків. Перша "Хочу всё знать" в пригодницькій формі розповідає про 
Землю, Океан, будову людини, глобус, поведінку на вулиці, за столом і 
т.д. Друга "Что это такое?" знайомить маленьких читачів з такими 
поняттями як стіл, стільчик, ложка, вилка і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59021  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Германсдорф Володимир (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Что ест мишка на обед?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів для дітей дошкільного віку. В збірку входять 37 віршів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59022  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Германсдорф Володимир (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Первая капля дождя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казкова повість для дітей молодшого шкільного віку. Розмовляючі 
предмети та казкові дракони, чорні лицарі та красуні-прислужниці. 
Таємниця чорного замку, яку знають скриня, капелюх та книжки, але 
довгий час їх ніхто не хоче слухати.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59023  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Германсдорф Володимир (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Весёлая корова и компания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитячі казочки для дошкільного та молодшого віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59024  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демкович Андрій 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  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, скла-
дений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Prosthetic 
dentistry"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це розділ клінічної медицини, яка вивчає етіологію і патогенез захво-
рювань, аномалій, деформацій та ушкоджень зубів, щелеп й інших ор-
ганів ротової порожнини і щелепно-лицевої ділянки, а також займа-
ється розробкою методів їх діагностики, лікування та профілактики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59025  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачоган Володимир Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, скла-
дений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Ортопедич-
на стоматологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це розділ клінічної медицини, яка вивчає етіологію і патогенез захво-
рювань, аномалій, деформацій та ушкоджень зубів, щелеп й інших ор-
ганів ротової порожнини і щелепно-лицевої ділянки, а також займає-
ться розробкою методів їх діагностики, лікування та профілактики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59026  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзецюх Тетяна 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  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, скла-
дений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це розділ клінічної медицини, яка вивчає етіологію і патогенез захво-
рювань, аномалій, деформацій та ушкоджень зубів, щелеп й інших ор-
ганів ротової порожнини і щелепно-лицевої ділянки, а також займа-
ється розробкою методів їх діагностики, лікування та профілактики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59027  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасюк Петро Анатолійович, Росоловська Світлана Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, скла-
дений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Ортопедич-
на стоматологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це розділ клінічної медицини, яка вивчає етіологію і патогенез захво-
рювань, аномалій, деформацій та ушкоджень зубів, щелеп й інших ор-
ганів ротової порожнини і щелепно-лицевої ділянки, а також займа-
ється розробкою методів їх діагностики, лікування та профілактики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59028  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Град Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, усний твір, скла-
дений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це розділ клінічної медицини, яка вивчає етіологію і патогенез захво-
рювань, аномалій, деформацій та ушкоджень зубів, щелеп й інших ор-
ганів ротової порожнини і щелепно-лицевої ділянки, а також займа-
ється розробкою методів їх діагностики, лікування та профілактики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59029  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомов Ігор Юрійович, Астахов Юрій Олександрович, Варбанець 
Сергій Павлович  
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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 (мобільний додаток для смартфонів, планше-
тів, нетбуків та смартбуків з операційною системою Android) "Спо-
живач"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мобільний додаток "Споживач" - це універсальний механізм реагу-
вання на порушення прав споживачів. Метою додатку є не тільки 
спрощення та прискорення процедури звернення громадян до держа-
вних органів, обминаючи бюрократичну систему, уникнення постій-
них черг та витрат на юристів, але й розвиток інформаційної обізна-
ності громадян стосовно своїх прав.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59030  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Виховання шляхетної особистості в контексті педагогічних 
традицій і освітніх інновацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаппо В.В. Виховання шляхетної особистості в кон-
тексті педагогічних традицій і освітніх інновацій // Теоретико-
методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2014. - 
Вип. 18, кн. 1. - С. 388-396   

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемам формування шляхетності як особисті-
сної якості. На основі історико-методичних джерел автор актуалізує 
потребу у відродженні виховних традицій українського народу, що 
сприяли становленню шляхетної людини. Наявність позитивних тен-
денцій у розв'язанні означеної проблеми проілюстрована інновацій-
ними педагогічними технологіями, спрямованими на системне вихо-
вання шляхетної особистості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59031  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника" 
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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)  Складений твір "Електронна версія "Вибрані праці: монографічні 
роботи; навчальні посібники; статті. Додаток. Ігор Володимирович 
Козлик: Бібліографічний покажчик праць (1982-2014)" ("Вибрані 
праці: монографічні роботи; навчальні посібники; статті")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для фахівців-філологів, педагогів, аспірантів, студентів 
вищих навчальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59032  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаппо Віолетта Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації "Педагогіка до-
шкільна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаппо В.В. Педагогіка дошкільна: навчально-
методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів осві-
ти ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки "Початкова освіта" 
спеціалізації "Дошкільна освіта". - Івано-Франківськ: НАІР, 2014. - 
312 с. 

 
Анотація   

У посібнику систематизовано навчальний матеріал з профілюючої ди-
сципліни "Педагогіка дошкільна", яку опановують студенти напряму 
підготовки "Початкова освіта" за спеціальністю "Дошкільна освіта". 
Структура і зміст посібника покликані сприяти у вивченні наукових 
здобутків у царині довкілля задля їх практичного застосування у май-
бутній професійній діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59033  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбаба Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Схема подрібнення зерна дробаркою КДУ-2.0"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір призначений для демонстративного перегляду виконання техно-
логічного процесу роботи дробарки КДУ-2.0 при подрібненні зерна. 
Показано послідовність виконання технологічних операцій робочими 
органами дробарки КДУ-2.0 при подрібненні зерна.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59034  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Юрій Миколайович, Шинкаренко Володимир Федорович, 
Литвин Олександр Валеріанович, Чикін Сергій 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)  Твір навчального характеру "Навчальна програма дисципліни "Кре-
атологія та інноватика" для слухачів освітньо-наукового рівня "Док-
тор філософії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана дисципліна відноситься до категорії специфічних дисциплін з 
основ нової науки про творчість - креатологію, пов'язаної з прискоре-
ним розвитком процесів виробництва інтелектуальних продуктів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59035  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

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 книзі йдеться про життя, в якому ми опинилися зараз, про дорогу, 
якою ми йшли, та про дороги, які ми не помітили на нашому шляху. 
Прочитавши цю книгу, ви обов'язково замислитесь над своїм життям, 
захочете багато чого змінити у собі і в своїх ближніх, а саме головне, 
ви дізнаєтесь, як це зробити безболісно і комфортно.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59036  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хабчик Аркадій Семенович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ТОЧКА ОПОРЫ ПРИЛАГАЕМЫХ 
СИЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі обґрунтовано існування точки опори сил, що прикладають, на 
засадах первинної матерії з її потенційною енергією, розкрита Єдність 
Законів розвитку Всесвіту і Суспільства, надані передумови рішення 
проблемних питань науки і техніки, надані чисельні приклади їх ви-
рішення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59037  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маргуліс Геннадій Янович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір худож-
ньо-публіцистичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ПАНАЦЕЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59038  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теодор Брід (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Заповіді українцям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59039  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іукурідзе Елдар Жораєвич  
 

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)  Графічне зображення "Пляшка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір художнього дизайну "Пляшка", що представлений зображенням 
пляшки оригінальної форми у різних ракурсах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59040  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іукурідзе Елдар Жораєвич  
 

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)  Графічне зображення "Пляшка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення "Пляшка", що представлений зображенням 
пляшки оригінальної форми у різних ракурсах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59041  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпіца Роксолана 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 "Моя Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59042  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
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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 "Устройство УАКИ-Ц АЮРА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма пристрою проводить вимірювання струму витоку на землю, 
з наступним розрахунком опору ізоляції контрольованої мережі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59043  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Сергій Васильович (Золотая Рыбка)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Фотографические изображения продуктов питания 
на сайте "zr.kh.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник цифрових фотографій в електронному вигляді. До складу 
альбому входять фотографії різноманітних продуктів харчування, які 
розміщені на сайті заявника "zr. kh.ua".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59044  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюта Наталя Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Забезпечення позову в господарському судочинстві. Наукове 
електронне видання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджуються витоки та становлення забезпечення по-
зову, виявляються та конкретизуються поняття та ознаки забезпе-
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чення позову в господарському судочинстві, матеріальні та процесуа-
льні підстави забезпечення позову.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59045  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупенко Юрій Олексійович, Месель-Веселяк Віктор Якович, Душко 
Марія Петрівна, Волосюк Юрій Васильович, Грищенко Олена Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Виробництво сільськогосподарської 
продукції в Україні та її собівартість і дохідність в сільськогосподар-
ських підприємств (розрахункова за 2014 і прогноз на 2015)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено динаміку виробництва сільськогосподарської продукції в 
Україні за категоріями господарств за ряд років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59046  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котіна Ганна Михайлівна, Степура Марина Михайлівна, Федосов Ві-
ктор Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Дисципліна "Макрофінансовий ризик-
менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальна дисципліна займає гідне місце у підготовці магістрів фі-
нансового спрямування економічних факультетів ВНЗ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59047  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жибер Тетяна Василівна, Котіна Ганна Михайлівна, Степура Мари-
на Михайлівна, Федосов Віктор Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Дисципліна "Ма-
крофінансове планування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальна дисципліна займає гідне місце у підготовці бакалаврів та 
магістрів з фінансів і вивчає конкретну функцію державного  фінан-
сового менеджменту та надає можливість поглибити  знання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59048  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія 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)  Ескіз "Стилізований ескіз символу Трисуття" ("Трисуття (Трійця, 
Триглав, Тризуб)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59049  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія Павлівна  
 
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 "Кільце "Кільце Стилізоване Українське"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59050  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Олексій Валерійович, Чмир Микола Васильович, Гайдуке-
вич Віталій Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Проект "КОНЦЕПЦІЯ СИМВОЛІКИ, ЕМБЛЕМАТИКИ, ПРАПОР-
НИЦТВА, ФОРМЕНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, ЗНАКІВ 
РОЗРІЗНЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ СТРУКТУРНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. 
Частина 1. Національна поліція України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59051  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цатурян Гоар Шагенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Робочий зошит з зарубіжної музичної літератури. 
Частина ІІІ (російська музика другої половини XIX-XX століть)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Цатурян Г.Ш., Робочий зошит з зарубіжної музичної 
літератури. 3-я частина: методичний посібник / упор. Г.Ш.Цатурян. - 
К.: Мелосвіт, 2012. - 40 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59052  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цатурян Гоар Шагенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Робочий зошит з зарубіжної музичної літератури. 
Частина ІІ (російська музика  XIX століть)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Цатурян Г.Ш., Робочий зошит з зарубіжної музичної 
літератури. 2-а частина: методичний посібник / упор. Г.Ш.Цатурян. - 
К.: Мелосвіт, 2013. - 48 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59053  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цатурян Гоар Шагенівна  
 

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)  Літературний твір "Робочий зошит з зарубіжної музичної літератури. 
Частина І (західноєвропейська музика XVIII-XIX століть)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Цатурян Г.Ш., Робочий зошит з зарубіжної музичної 
літератури. 1-а частина: навчальний посібник / упор. Г.Ш.Цатурян. - 
К.: Мелосвіт, 2011. - 40 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59054  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 
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 "Nothing At All" ("The Wind Blows High")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59055  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Микола Іванович, Колесник Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Конституція Донецької козацької (народної) ав-
тономної республіки" ("Проект Конституції ДонКОЗАРії")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59056  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Валерій Іванович, Малишко Микола Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Конституція Луганської козацької (народної) ав-
тономної республіки" ("Проект Конституції ЛугКОЗАРії")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59057  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлова Любов Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Книга - психологический тренинг "Искусство быть собой, 
или свобода от комплексов: неполноценности, совершенства (или от-
личницы), вины, жертвы, неуверенности в себе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга присвячена роботі з найпоширенішими жіночими комплекса-
ми: неповноцінності, досконалості або відмінниці, провини, жертви, 
невпевненості в собі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59058  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлова Любов Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Психологический тренинг Книга -дневник самоисцеления 
"Верю в Исцеление Чудом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга призначена для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД людей, а та-
кож і для тих, хто цікавиться темою ВІЛ/СНІД: психологів, психоте-
рапевтів, соціальних працівників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59059  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорній Наталія Володимирівна, Манащук Надія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, скла-
дений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Терапевти-
чна стоматологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали ознайомлять студентів з етіологією і патогенезом захворю-
вання зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх діагностику, 
лікування та профілактику.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59060  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорній Наталія Володимирівна, Манащук Надія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, скла-
дений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Терапевти-
ческая стоматология"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали ознайомлять студентів з етіологією і патогенезом захворю-
вання зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх діагностику, 
лікування та профілактику.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59061  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левків Мар'яна Орестівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, скла-
дений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали ознайомлять студентів з етіологією і патогенезом захворю-
вання зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх діагностику, 
лікування та профілактику.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59062  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твердохліб Наталія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, скла-
дений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали ознайомлять студентів з хірургічним інструментарієм, ви-
дами анестезії, анестетиками, методами операції видалення зубів та 
ускладненнями після видалення зубів. Загальні процеси щелепно-
лицьової ділянки, специфічні загальні процеси.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59063  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодницька Галина Богданівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, скла-
дений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали ознайомлять студентів з хірургічним інструментарієм, ви-
дами анестезії, анестетиками, методами операції видалення зубів та 
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ускладненнями після видалення зубів. Загальні процеси щелепно-
лицьової ділянки, специфічні загальні процеси.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59064  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чванов Леонід Максимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "ДНК Сотворения Мира. Исход 1. Выход евреев из Египта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59065  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собцов Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Комплекс житлових будинків з вбудова-
ними приміщеннями на узвозі Герцена, 32 у Шевченківському районі 
м. Київ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект виконаний у відповідності з діючими нормами та правилами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59066  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Володимир Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Самый надежный способ улучшения жизни в стране"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59067  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Василь Євдокимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "О жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли такі вірші: "Любимой", "Прости, Боже", "Моло-
дым на бракосочетание, детям Евгению и Наталье", "Награда от Бо-
га", "Детям", "Где ты, счастье мое?", "Обращение к Богу", "Жизнен-
ный путь", "Не сотворяйте вновь греха", "В оный день, когда все со-
беруться..."  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59068  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій Миколайович, Бендера Іван Миколайович, Ко-
заченко Олексій Васильович, Михайлович Ярослав Миколайович, 
Сорокін Сергій Петрович, Кюрчев Сергій Володимирович, Шокарев 
Олександр Миколайович, Залужний 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)  Навчальний посібник "Технічний сервіс в АПК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник для студентів інженерних спеціальностей на освітньо-
кваліфікаційному рівні "Бакалавр" напрямку "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59069  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник віршів "Осеняя мелодия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59070  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

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 "Здравствуй, как ты поживаешь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лірична пісня, що розповідає слухачеві історію закоханого чоловіка, 
який за допомогою пісні намагається зізнатися у почуттях коханій жі-
нці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59071  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихомиров Роман Анатолійович, Василенко Володимир Якович  
 

Повне ім'я 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 "Дубаи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня розповідає про всесвітнє диво, що народилося у арабських піс-
ках - місто Дубаї, яким захоплюється світ, а туристи всіх націй праг-
нуть побувати у цьому дивовижному місті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59072  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Челомбітько Віктор Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

412 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "РОЗЕТКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок у вигляді розетки, який може отримуватися комп'ютерним 
способом при використанні процедури побудови кривих плоских ліній 
на основі натурального рівняння, що описує кривину лінії та задає 
колір.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59073  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казимир Володимир Вікторович, Борисов Дмитро Юрійович, Пили-
пенко Олег Іванович, Полуян Анатолій 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 "Расчёт n-массовой цепной передачи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для геометричного, міцнісного та оптимізацій-
ного розрахунку багатомасових ланцюгових передач та перевірки їх 
працездатності при заданих параметрах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59074  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мусійчук Віолетта Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетична збірка "СКАЗКА - ЭТО ДЕТСТВО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "СЕСТРИЦЫ", "ТАНЦЫ ДО УТРА", "ЛЮ-
БОВЬ", НОВЫЙ ГОД", "ПЕСНЯ РЫЦАРЯ", "ЗООПАРК".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59075  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Зінаїда Опанасівна (Ida Levi)  
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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 віршів "Вірші-страшилки та гра з дітьми від 2 до 5 років"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчити малих зосередитись на своїй поведінці та поведінці батьків.  
З перших місяців життя дитини мати навчає її долати свої страхи. До 
збірки увійшли : "Казка про Бабая", "Чорна кішка", "Привид", "Ба-
яка", "Баба Яга".  
 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ластовець Юрій Петрович, Гуменюк Сергій Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Промислові зразки"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  2611  
 

Дата реєстрації договору                                05.01.2015 

 

Вид 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 "ТЕХІНФОРМ" – Держа-
вне підприємство "Український інститут промислової власності"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ластовець Юрій Петрович, Гуменюк Сергій Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Знаки для товарів і послуг"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  2612  
 

Дата реєстрації договору                                05.01.2015 

 

Вид 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 "ТЕХІНФОРМ" - Держа-
вне підприємство "Український інститут промислової власності"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Персанова Ірина Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Положення про Київський конкурс-фестиваль 
української академічної пісні пам'яті Оксани Петрусенко"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2613  
 

Дата реєстрації договору                                12.01.2015 
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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  Персанова Ірина Миколаївна - Благодійна організація "Благодійний 
фонд "Вівас"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осипчук Сергій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Cardkit"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2614  
 

Дата реєстрації договору                                20.01.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Баженов Олег Володимирович - БРЕНДНЕТ ПРОДЖЕКТС ЛЛП 
(BRANDNET PROJECTS LLP)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бондар Антон Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб криптографічних пере-
творень на базі плати типу "AVT"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2615  
 

Дата реєстрації договору                                20.01.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бондар Антон Володимирович - Товариство з обмеженою відповіда-
льністю "Ефіт текнолоджіс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леонідов-Канєвський Віталій Євгенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмний криптографічного 
захисту голосової інформації "Crypto.mob"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2616  
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Дата реєстрації договору                                20.01.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Леонідов-Канєвський Віталій Євгенович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Системи криптографічного захисту "Криптософт"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб програмний криптографічного захисту 
інформації "Крипто автограф"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2617  
 

Дата реєстрації договору                                20.01.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сільвестров Руслан Георгійович - Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Ефіт текнолоджіс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб криптографічного захисту інформації - 
носій ключової інформації "Ефіт Key"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2618  
 

Дата реєстрації договору                                20.01.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сільвестров Руслан Георгійович - Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Ефіт текнолоджіс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EfitKeysTool для EfitKey"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2619  
 

Дата реєстрації договору                                20.01.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сільвестров Руслан Георгійович - Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Ефіт текнолоджіс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ломачинський В'ячеслав Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб автоматичної генерації звітів" 
("MAGOR") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2620  
 

Дата реєстрації договору                                21.01.2015 

 

Вид 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  Артеменко Дмитро Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "КРЕСЛЕННЯ ПОСТОМАТІВ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Номер реєстрації договору  2621  
 

Дата реєстрації договору                                21.01.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Артеменко Дмитро Михайлович - Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Надійний магазин"  

 

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гольденберг Олег Йосифович, Грінюк Віктор Ростиславович, Іванова 
Ольга Юріївна, Федорченко Олександр Олександрович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение функционирова-
ния Системы интерактивного мониторинга по изучению обществен-
ного мнения, проведения интерактивных маркетинговых и социаль-
ных исследований в реальном режиме времени посредством элект-
ронных устройств в прикассовой зоне розничных сетей при одновре-
менной или последовательной демонстрации интерактивных реклам-
ных материалов"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2622  
 

Дата реєстрації договору                                23.01.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Федорченко Олександр Олександрович, Іванова Ольга Юріївна, Грі-
нюк Віктор Ростиславович, Гольденберг Олег Йосифович - Товарист-
во з обмеженою відповідальністю "Ал.Ві.Технологія"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Маслій Максим Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобильная система лояльности yoCard"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2623  
 

Дата реєстрації договору                                02.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Маслій Максим Сергійович - Товариство з обмеженою відповідальні-
стю "ЙОКАРД"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лелета Анатолій Андрійович, Матусевич Микола Сергійович, Пав-
ленко Віталій Миколайович, Третяк Володимир Васильович, Федоро-
ва Анастасія Сергіївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Учебный интерактивный программный 
комплекс АРИЗ 85ИМ для решения изобретательских задач импульс-
ных технологий" ("АРИЗ 85ИМ") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2624  
 
Дата реєстрації договору                                02.02.2015 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

419 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Федорова Анастасія Сергіївна, Третяк Володимир Васильович, Пав-
ленко Віталій Миколайович, Матусевич Микола Сергійович, Лелета 
Анатолій Андрійович - Національний аерокосмічний університет  

                                                            ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Роїк Роман Віталійович, Яковенко Максим Олександрович, Слісаре-
нко Владислав Геннадійович, Кисельов Дмитро Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сайт www.eda.ua"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва, складений 
твір  

 

Номер реєстрації договору  2625  
 

Дата реєстрації договору                                04.02.2015 

 

Вид 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 "СЕРВІС ДОСТАВКИ 
ЇЖІ" - ОДЕЛІЯ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ODELYA HOLDINGS 
LIMITED)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дутчак Роман Ігорович, Росіцький Володимир Васильович, Воробйов 
Ігор Анатолійович, Кисельов Дмитро Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сайт www.doc.ua"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва, складений 
твір  

 

Номер реєстрації договору  2626  
 

Дата реєстрації договору                                04.02.2015 

 

Вид 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 "ДОКЛАБ" - ОДЕЛІЯ 
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ODELYA HOLDINGS LIMITED)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лапін Іван Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "QDent"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2627  
 

Дата реєстрації договору                                04.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лапін Іван Олександрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Квантум Систем Інжінірінг"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва (малюнки) "bolero", "daniella", 
"delta", "dominic", "domus", "madonna", "madonna stripe", "paradise", 
"pion"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2628  
 

Дата реєстрації договору                                05.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хандрос Роллан Володимирович - Приватне підприємство "Квазар 
Студіо"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва (малюнки) "Askani", "Askani lily", 
"Askani stripe", "defne", "defne stripe"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2629  
 

Дата реєстрації договору                                05.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хандрос Роллан Володимирович - Приватне підприємство "Квазар 
Студіо"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ніколов Олександр Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "ХАРТС Благо-
дійний Фонд Юрія Єриняка"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2630  
 

Дата реєстрації договору                                06.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ніколов Олександр Петрович - Єриняк Юрій Григорович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мохненко Геннадій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Непедагогическая поэма"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2631  
 

Дата реєстрації договору                                09.02.2015 

 

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  Мохненко Геннадій Вікторович - Степко Тетяна Валентинівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лисенко Анатолій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка гідроізоляції на основі полімерних компо-
зиційних матеріалів нового покоління. Композиційний матеріал серії 
"ЦеретсеН"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2632  
 

Дата реєстрації договору                                11.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лисенко Анатолій Іванович - Товариство з обмеженою відповідальні-
стю "ГРАНІТ-Плюс"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Унтилов Микола Анатолійович, Михайленко Олексій Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Автоматизована 
система подання електронної звітності" ("АСПЕЗ") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2633  
 

Дата реєстрації договору                                16.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дочірнє підприємство "КМ ТЕХНО" - Товариство з обмеженою від-
повідальністю "НОВАТУМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єльчанінов Олександр Юрійович, Дідковський Сергій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Автоматизована 
система надання адміністративних послуг" ("АСНАП") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2634  
 

Дата реєстрації договору                                16.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дочірнє підприємство "КМ ТЕХНО" - Товариство з обмеженою від-
повідальністю "НОВАТУМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, Чу-
єнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная игра "Тотем" / "Totem"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2635  
 

Дата реєстрації договору                                18.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Була-
ний Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT 
LIMITED")  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мариніч Євген Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для лізингу "eLis" 
("eLis") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2636  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2015 

 

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  Мариніч Євген Анатолійович - Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "АЙТІ-ЛАЙН Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Максим Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Клієнтський додаток автоматизованого сер-
вісу "Cab24 таксі онлайн" для платформи Apple iOS" ("Apple iOS-
додаток  "Cab24 таксі онлайн") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2637  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Поліщук Максим Віталійович - Герман Юрій Борисович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Андрій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Клієнтський додаток автоматизованого сер-
вісу замовлення таксі "Cab24 таксі онлайн" для платформи Android" 
("Android-додаток "Cab24 таксі онлайн") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2638  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бойко Андрій Сергійович - Герман Юрій Борисович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Карнатов Сергій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для автоматизованого заповнення декларації 
"EasyTax" (ІзіТекс)" ("EasyTax" (ІзіТекс)") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2639  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Карнатов Сергій Анатолійович - Олефіренко Андрій Миколайович, 
Нонко Артур Вікторович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва (малюнки) "jarsey 01", "jarsey 02", 
"jarsey 03", "Studio", "Studio-stripe"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2640  
 

Дата реєстрації договору                                25.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хандрос Роллан Володимирович - Приватне підприємство "Квазар 
Студіо"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Патрік Андерсон (Patrik Andersson)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EURO PHARMA"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2641  
 

Дата реєстрації договору                                25.02.2015 

 

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  Постійне представництво товариства "Інногене АпС" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Трансфарм-Дніпро"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Патрік Андерсон (Patrik Andersson)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EURO PHARMA"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2642  
 

Дата реєстрації договору                                25.02.2015 

 

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  Постійне представництво товариства "Інногене АпС" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Аптека-Магнолія"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Патрік Андерсон (Patrik Andersson)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EURO PHARMA"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2643  
 

Дата реєстрації договору                                25.02.2015 

 

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  Постійне представництво товариства "Інногене АпС" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Аптека низьких цін Дніпро"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черненко Катерина Сергіївна, Онищенко Світлана Сергіївна, Горбе-
нко Олена Юріївна, Ковтун Анастасія Михайлівна, Роззувайло Ганна 
Юріївна, Царенко Ірина Володимирівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з малюнками "Книжка для всех, кто любит дни 
рождения!"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, скла-
дений твір  

 

Номер реєстрації договору  2644  
 

Дата реєстрації договору                                25.02.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Царенко Ірина Володимирівна, Роззувайло Ганна Юріївна, Ковтун 
Анастасія Михайлівна, Горбенко Олена Юріївна, Онищенко Світлана 
Сергіївна, Черненко Катерина Сергіївна - Фізична особа - підпри-
ємець Онищенко Ігор Петрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Будяков Михайло Юрійович, Головко Сергій Станіславович, Лещен-
ко Григорій Володимирович, Мороз Павло Олександрович, Піскула 
Анна Едуардівна, Петля Констянтин Володимирович, Сорочинський 
Ярослав Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Awis"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2645  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2015 

 

Вид 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 "НОВА ПОШТА" - Пуб-
лічне акціонерне товариство "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"ПРАЙД"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шутяк Тетяна В'ячеславівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Контрольно Диспе-
тчерська Служба"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2646  
 

Дата реєстрації договору                                05.03.2015 
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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  Шутяк Тетяна В'ячеславівна - Олесь Павло Андрійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Малаховський Павло Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Логістична інформаційна система - мобільна 
"LIS-M" ("LIS-M") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2647  
 

Дата реєстрації договору                                12.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Малаховський Павло Анатолійович - Товариство з обмеженою відпо-
відальністю "С.І.Т. - Центр "ВЕБ-Континент"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Корсаков Володимир Олексійович, Корсакова Ольга Костянтинівна 
(Сакович Ольга Костянтинівна)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис твору "Російська мова (3-й рік навчання) для загальноосвіт-
ніх навчальних закладів з навчанням українською мовою" підручник 
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2648  
 

Дата реєстрації договору                                16.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Корсакова Ольга Костянтинівна, Корсаков Володимир Олексійович - 
Державне спеціалізоване видавництво "Освіта"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Швець Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Протокол взаємодії з провайдером до ком-
п'ютерної програми "Процесінговий центр "ALLIANCE"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2649  
 

Дата реєстрації договору                                24.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Швець Олександр Володимирович - Товариство з обмеженою відпо-
відальністю "АЙБОКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Решетняк Тетяна Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "В сердце зима"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2650  
 

Дата реєстрації договору                                24.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Решетняк Тетяна Михайлівна - Ситнік Владислав Анатолійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Михалевський Олександр Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма "Карпати", версія 2.0.0.1 - про-
грама оцифрування каротажних діаграм"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2651  
 

Дата реєстрації договору                                25.03.2015 

 

Вид 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 то-
вариство "Геофізичне обладнання Надра"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жаботинський Олександр Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Web додаток Cab24 - таксі онлайн", апаратно-
програмного комплексу автоматизованого сервісу замовлення таксі 
"Cab24  - таксі онлайн" ("Web додаток Cab24 - таксі онлайн") 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2652  
 

Дата реєстрації договору                                25.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жаботинський Олександр Леонідович - Герман Юрій Борисович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жаботинський Олександр Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Серверний додаток Cab24 - таксі онлайн" апа-
ратно-програмного комплексу автоматизованого сервісу замовлення 
таксі "Cab24 - таксі онлайн" ("Серверний додаток Cab24 - таксі он-
лайн") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2653  
 

Дата реєстрації договору                                25.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жаботинський Олександр Леонідович - Герман Юрій Борисович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вінійчук Олександр Вікторович, Сапєлкін Роман Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сайт www.foodtigra.com"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2654  
 

Дата реєстрації договору                                27.03.2015 

 

Вид 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 "ЕЙМБЮЛАНС ІНТЕР-
ЕКТІВ" - ОДЕЛІЯ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ODELYA HOLDINGS 
LIMITED)  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скулов Володимир Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ КРИПТОГРАФІЧ-
НИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ "ЗАС К"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2655  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Скулов Володимир Анатолійович - Компанія "Мілс Інтернетіонал Ес. 
Ей" (Miels International S.A.), Республіка Панама  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скулов Володимир Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ КРИПТОГРАФІЧ-
НОГО ЗАХИСТУ "ЗАС К1"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2656  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Скулов Володимир Анатолійович - Компанія "Мілс Інтернетіонал Ес. 
Ей" (Miels International S.A.), Республіка Панама  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Афанас'єв Володимир Вільович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ОРОS3141 (Service object) для реєстратора 
контрольно-касового електронного Datecs FP-3141T"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2657  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2015 

 

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 "Торговий дім "Система" 
- Дочірнє підприємство "Компанія "Atlas" (з 100% іноземним капіта-
лом)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Афанас'єв Володимир Вільович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ОРОS260Т (Service object) для реєстратора 
контрольно-касового електронного Datecs FP - T260"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2658  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Система" 
- Дочірнє підприємство "Компанія "Atlas" (з 100% іноземним капіталом)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Афанас'єв Володимир Вільович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OLE-сервер DatecsECR для фіскального ре-
єстратора Datecs FP3530T"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2659  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Система" 
- Дочірнє підприємство "Компанія "Atlas" (з 100% іноземним капіталом)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Афанас'єв Володимир Вільович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OPOS3530 (Service object) для фіскального 
реєстратора Datecs FP3530T"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2660  
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Дата реєстрації договору                                31.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Система" 
- Дочірнє підприємство "Компанія "Atlas" (з 100% іноземним капіталом)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Богдановський Вадим Геннадійович, Безкровний Віталій Олександ-
рович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Scale Expert"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2661  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Система" 
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСР"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Богдановський Вадим Геннадійович, Скопич Олексій Степанович, 
Куракса Андрій Олександрович, Рогоза Оксана Володимирівна, Ко-
вальов Дмитро Федорович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система Ресторан"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2662  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Система" 
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСР"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гойчук Алла Ігорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MobileAssistant 1.0 1.0"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2663  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Система" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коршунов Віталій Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Слово і діло. Система народного контролю", 
літературний твір "Слово і діло. Система народного контролю" 
("Слово і діло. Система народного контролю", "Слово і діло") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2664  
 

Дата реєстрації договору                                31.03.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Коршунов Віталій Олегович - Бергер Венчурес Лімітед (Berger 
Ventures Limited)  

  
 

 



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 автор-
ського права, виконавців, виробників 
фонограм, виробників відеограм 

вул. Пушкінська, 
32,   м. Київ, 
01004 
 

Свідоцтво  
№ 3/2003 від 
22.08.2003 
 

Державна організація 
"Українське агентство з ав-
торських та суміжних прав"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів автор-
ського права і суміжних прав (пере-
важно здійснює управління майно-
вими правами суб'єктів авторського 
права) 

вул. Б. Хмель-
ницького, 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 ав-
торського 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 автор-
ського права і суміжних прав 

вул. Шовкович-
на, 10, офіс 28, 
м. Київ, 01021 

Свідоцтво  
№ 7/2005 від 
26.01.2005 
 

Асоціація "Дім авторів музи-
ки в Україні"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів автор-
ського права 

вул. Шовкович-
на, 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 музич-
них, літературних, музично-драма-
тичних творів образотворчого мис-
тецтва та інших, відповідно до пере-
даних в управління прав 

а/с. № 22, 
м. Київ-033, 
01033 

Свідоцтво  
№ 10/2006 від 
10.03.2006 

Асоціація "Гільдія виробників 
відеограм і фонограм"  

Управління на колективній основі 
майновими правами виробників 
відеограм, виробників фонограм 

вул. Половецька, 
2/24-а, м. Київ, 
04107 

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 автор-
ського права, виконавців, виробни-
ків 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  

вул. Дніпровська 
Набережна, 26-Ж, 
оф. 5, м. Київ, 
02132 

Свідоцтво  
№ 15/2009 від 
10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 
організація "Агентство охо-
рони прав виконавців" 

Управління на колективній основі 
майновими правами виконавців 

вул. Хрещатик - 22, 
а/с В-393, м. Київ-1,
01001 

Свідоцтво  
№ 18/2011 від 
24.01.2011 

Приватна організація 
"Організація колективного 
управління авторськими та 
суміжними правами"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів автор-
ського права і (або) суміжних прав 

вул. Микільсько-
Слобідська, 2-Б, 
оф. 287, м. Київ, 
02002 

Свідоцтво  
№ 15/2010 від 
13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація "СІНЕМА"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів автор-
ського права і суміжних прав в ауді-
овізуальній сфері 

вул. Саксагансь-
кого, 6, кім. 306, 
м. Київ, 01033 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 36, 2015 

 

435 

Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво   
№ 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'янсь-
ка, 1, оф. 802-803, 
м. Київ, 03035 

Свідоцтво 
 № 19/2011 від 
24.01.2011 

Приватна організація 
"Українська ліга авторських і 
суміжних прав"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів автор-
ського права і (або) суміжних прав 

вул. Микільсько-
Слобідська, 2-Б, 
оф. 287, м. Київ, 
02002 

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 автор-
ського права і суміжних прав в ауді-
овізуальній сфері 

юридична адреса: 
вул. Дмитрівсь-
ка, 46,  м. Київ, 
01054; 
 
адреса 
місцезнаходження: 
вул. Артема,  
буд. 37-41,  
7-й поверх, к. 1а,   
м. Київ, 04053 

Свідоцтво  
№ 21/2014 від 
08.08.2014 

Всеукраїнська громадська 
організація "Менеджмент 
інтелектуальної власності"  

Управління всіма категоріями май-
нових прав суб'єктів авторського 
права 

проспект 
Інженерів, 8,  
оф. 301, а/с 160,  
м. Кіровоград, 
25014 

Свідоцтво  
№ 22/2014 від 
26.12.2014 

ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ  
"ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ  
АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРО-
ДИ ЗА ПУБЛІЧНЕ ВИКО-
НАННЯ  
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 коле-

ктивного управління, яка має пра-

во здійснювати збір і розподіл ви-

нагороди (роялті) за використан-

ня фонограм, відеограм, опублі-

кованих з комерційною метою, та 

зафіксованих у них виконань шля-

хом їх публічного сповіщення, в 

ефір та публічного сповіщення, по 

проводах (через кабель).  

вул. Артема 1-5,      

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво № 4 

 від 24.03.2008 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство з авторських та 

суміжних прав"  

Уповноважена здійснювати   збір 

і  розподіл  винагороди  (роялті) за 

використання опублікованих з ко-

мерційною метою фонограм і ві-

деограм: комерційне використан-

ня зафіксованих у фонограмах і 

(або) відеограмах виконань, пуб-

лічне виконання опублікованих з 

комерційною метою фонограм та 

їх примірників, публічна демонс-

трація опублікованих з комерцій-

ною мстою відеограм та   їх при-

мірників у місцях з платним, без-

платним входом; 

публічне сповіщення та ретранс-

ляція (повторне публічне спові-

щення) зафіксованих у фоногра-

мах виконань, а також безпосере-

дньо фонограм, опублікованих з ко-

мерційною метою, та їх примір-

ників у передачах ефірного і (або) 

супутникового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретранс-

ляція (повторне публічне спові-

щення) зафіксованих у фоногра-

мах і (або) відеограмах виконань, 

а також безпосередньо фонограм 

і (або) відеограм, опублікованих 

з комерційною метою, та їх при-

мірників у передачах ефірного і 

(або) супутникового телебачен-

ня, кабельного радіомовлення і 

(або) телебачення чи через мере-

жу Інтернет у порядку, визначено-

му в постанові Кабінету Міністрів 

вул. Михайла 

Грушевського, 28/2,   

м. Київ, 01021 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

України від 18 січня 2003 р. № 71 

"Про затвердження розміру ви-

нагороди (роялті) за використан-

ня опублікованих з комерційною 

метою фонограм і відеограм та 

порядку її виплати", та контроль 

за правомірним використанням 

таких фонограм (відеограм). 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ МІЖ 
СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ 
КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА 
ІМПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАС-
ТОСУВАННЯМ ЯКИХ У ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ 
ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНО-
ГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

Свідоцтво № 2/У 

від 20.12.2007 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний альянс" 

Уповноважена організація колектив-

ного управління, яка має право здій-

снювати збирання і розподіл відра-

хувань (відсотків), виплачених виро-

бниками та імпортерами обладнання 

і матеріальних носіїв, із застосуван-

ням яких у домашніх умовах можна 

здійснити відтворення творів і вико-

нань, зафіксованих у фонограмах і 

(або) відеограмах. 

вул. Артема 1-5,   

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво № 3/У 

від 29.12.2014 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство Авторських Прав"  

Уповноважена здійснювати збиран-

ня і розподіл між суб'єктами авто-

рського права і (або) суміжних прав 

коштів від відрахувань (відсотків) 

виробниками та імпортерами облад-

нання і матеріальних носіїв, із засто-

суванням яких у домашніх умовах 

можна здійснити відтворення творів 

і виконань, зафіксованих у фоногра-

мах і (або) відеограмах відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни від 27 червня 2003 року № 992 

"Про розмір відрахувань виробника-

ми та імпортерами обладнання і ма-

теріальних носіїв, із застосуванням 

яких у домашніх умовах можна здій-

снити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) 

відеограмах". 

вул. Дніпровська 

Набережна, 26-Ж, 

оф. 5, м. Київ, 

02132 

 



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 

58027, 58029, 58030, 58031, 58248, 58249, 58250, 58253, 58462, 58465, 58478, 

58693, 58713, 58729, 58841, 58885, 58972, 59033 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

57982, 57983, 58281, 58309, 58675, 58678, 58680, 58809 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

58090 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

57967, 57968, 57992, 58007, 58040, 58086, 58091, 58093, 58139, 58141, 58160, 

58163, 58166, 58177, 58182, 58220, 58223, 58251, 58260, 58261, 58262, 58263, 

58264, 58283, 58295, 58303, 58310, 58320, 58326, 58342, 58358, 58368, 58369, 

58412, 58427, 58431, 58442, 58449, 58450, 58476, 58477, 58480, 58481, 58486, 

58487, 58491, 58495, 58505, 58506, 58508, 58509, 58527, 58528, 58621, 58630, 

58635, 58645, 58647, 58648, 58649, 58687, 58688, 58694, 58695, 58704, 58705, 

58722, 58723, 58725, 58726, 58749, 58751, 58755, 58759, 58760, 58770, 58771, 

58772, 58773, 58774, 58775, 58776, 58785, 58787, 58805, 58842, 58846, 58852, 

58853, 58876, 58879, 58880, 58896, 58905, 58906, 58911, 58913, 58914, 58915, 

58916, 58924, 58973, 59036, 59050, 59051, 59052, 59053, 59055, 59056, 59065, 

59086, 59090, 59103, 59104, 59138, 59140, 59145, 59155, 59156, 59157, 59158, 

59174, 59184, 59216, 59217, 59218, 59219 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

58273, 58447, 58847, 58864, 58935 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

57957, 57958, 57961, 57962, 57976, 57977, 57982, 57983, 57987, 57994, 57995, 

57996, 57997, 57998, 58000, 58001, 58011, 58012, 58013, 58019, 58020, 58021, 

58022, 58023, 58032, 58033, 58044, 58045, 58047, 58048, 58049, 58054, 58055, 

58056, 58059, 58120, 58129, 58131, 58142, 58143, 58144, 58145, 58146, 58147, 

58151, 58152, 58156, 58162, 58167, 58168, 58169, 58170, 58183, 58185, 58192, 

58198, 58199, 58201, 58202, 58203, 58212, 58213, 58218, 58219, 58222, 58229, 

58232, 58233, 58234, 58242, 58270, 58271, 58272, 58274, 58279, 58280, 58287, 

58288, 58293, 58294, 58299, 58300, 58309, 58312, 58313, 58314, 58315, 58316, 

58317, 58318, 58334, 58340, 58347, 58359, 58362, 58363, 58364, 58365, 58366, 

58367, 58379, 58380, 58381, 58409, 58417, 58422, 58423, 58429, 58430, 58457, 

58500, 58501, 58590, 58594, 58595, 58596, 58597, 58598, 58599, 58600, 58601, 

58602, 58617, 58618, 58624, 58627, 58628, 58666, 58667, 58668, 58676, 58677, 

58679, 58682, 58689, 58707, 58711, 58712, 58714, 58724, 58727, 58736, 58741, 

58754, 58777, 58778, 58779, 58780, 58781, 58782, 58783, 58786, 58791, 58803, 

58811, 58812, 58819, 58823, 58827, 58838, 58839, 58854, 58855, 58859, 58860, 
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58861, 58867, 58868, 58871, 58875, 58877, 58878, 58889, 58895, 58898, 58899, 

58901, 58902, 58910, 58917, 58921, 58932, 58933, 58938, 58943, 58966, 58968, 

58976, 58977, 58979, 58980, 58985, 58995, 59006, 59007, 59029, 59042, 59073, 

59080, 59081, 59091, 59105, 59106, 59107, 59128, 59132, 59133, 59147, 59159, 

59178, 59180, 59186, 59187, 59188, 59189, 59190, 59191, 59192, 59198, 59199, 

59220 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

58016, 58090, 58737, 58738, 58739, 58740, 58896, 59000, 59001, 59002, 59003 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

59065 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

57965, 57966, 57974, 57984, 57990, 57993, 57999, 58003, 58006, 58016, 58026, 

58052, 58060, 58064, 58065, 58072, 58073, 58074, 58075, 58080, 58081, 58082, 

58083, 58084, 58093, 58094, 58095, 58096, 58097, 58098, 58099, 58100, 58101, 

58102, 58110, 58111, 58112, 58113, 58114, 58115, 58116, 58117, 58122, 58126, 

58127, 58128, 58132, 58133, 58134, 58135, 58136, 58137, 58138, 58178, 58179, 

58182, 58186, 58195, 58206, 58207, 58214, 58226, 58227, 58254, 58255, 58257, 

58267, 58284, 58285, 58297, 58298, 58303, 58329, 58331, 58333, 58335, 58346, 

58348, 58349, 58350, 58351, 58352, 58353, 58354, 58355, 58356, 58419, 58421, 

58433, 58444, 58452, 58458, 58466, 58479, 58495, 58496, 58502, 58519, 58523, 

58593, 58613, 58619, 58630, 58632, 58636, 58637, 58641, 58643, 58674, 58681, 

58700, 58704, 58705, 58731, 58748, 58750, 58752, 58768, 58802, 58842, 58851, 

58870, 58886, 58887, 58905, 58906, 58925, 58926, 58928, 58941, 58973, 58978, 

58981, 58988, 58990, 59005, 59010, 59011, 59012, 59013, 59014, 59015, 59020, 

59021, 59034, 59035, 59036, 59037, 59038, 59050, 59066, 59082, 59083, 59085, 

59086, 59087, 59090, 59093, 59102, 59103, 59104, 59108, 59109, 59110, 59111, 

59112, 59113, 59114, 59115, 59116, 59117, 59118, 59119, 59120, 59121, 59122, 

59123, 59124, 59125, 59126, 59129, 59131, 59135, 59142, 59143, 59144, 59148, 

59202 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

58209, 58221, 58230, 58518, 58664, 58690, 58691, 58952, 59075, 59176 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

57963, 57991, 58035, 58043, 58070, 58076, 58079, 58085, 58123, 58124, 58125, 

58154, 58181, 58210, 58215, 58237, 58238, 58239, 58243, 58244, 58246, 58357, 

58374, 58375, 58376, 58377, 58378, 58382, 58398, 58399, 58400, 58401, 58402, 

58403, 58404, 58405, 58406, 58407, 58408, 58475, 58642, 58650, 58655, 58656, 

58659, 58661, 58663, 58747, 58897, 58936, 58962, 58964, 58982, 58993, 59067, 

59069, 59074, 59145, 59155, 59156, 59157, 59160 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

58105, 58118, 58228, 58245, 58286, 58604, 58605, 58606, 58607, 58615, 58669, 

58684, 58685, 59019, 59022, 59023 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

58743 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

58121, 58446, 58448, 58630, 58702, 58843, 59051, 59052, 59053 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

58160, 58449, 58757 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

57960, 58107 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

58187, 58188, 58189, 58196, 58223, 58283, 58460, 58510, 58512, 58513, 58670, 

58790, 58863, 59057, 59058, 59079 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

58527, 58528, 58965 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

58088 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

58007, 58050, 58090, 58119, 58159, 58184, 58508, 58509, 58695, 58709, 58710, 

58759, 58760, 58896, 58911, 58912, 58913, 58914, 58915, 58916, 58957, 58974, 

59016 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

57967, 57968, 57969, 57970, 57971, 57972, 57973, 57978, 57979, 57980, 57986, 

57992, 58008, 58010, 58014, 58015, 58036, 58037, 58038, 58040, 58041, 58057, 

58058, 58061, 58062, 58086, 58130, 58149, 58150, 58161, 58163, 58164, 58165, 

58166, 58172, 58177, 58180, 58197, 58200, 58204, 58205, 58216, 58217, 58220, 

58247, 58251, 58252, 58256, 58258, 58259, 58260, 58261, 58262, 58263, 58264, 

58265, 58276, 58277, 58289, 58291, 58295, 58301, 58302, 58319, 58320, 58321, 

58322, 58323, 58324, 58325, 58326, 58330, 58332, 58336, 58337, 58341, 58342, 

58343, 58345, 58358, 58368, 58369, 58383, 58390, 58391, 58395, 58396, 58397, 

58410, 58412, 58413, 58414, 58415, 58427, 58431, 58434, 58435, 58436, 58437, 

58438, 58439, 58442, 58443, 58450, 58459, 58480, 58481, 58482, 58483, 58484, 

58485, 58486, 58487, 58489, 58490, 58491, 58497, 58498, 58503, 58505, 58506, 

58507, 58524, 58526, 58591, 58592, 58621, 58622, 58623, 58635, 58645, 58647, 

58648, 58649, 58653, 58654, 58686, 58687, 58688, 58692, 58694, 58698, 58699, 

58706, 58715, 58716, 58717, 58723, 58725, 58726, 58728, 58735, 58749, 58751, 

58755, 58756, 58767, 58769, 58770, 58773, 58774, 58775, 58776, 58785, 58787, 

58806, 58808, 58813, 58814, 58817, 58820, 58821, 58822, 58824, 58825, 58826, 

58828, 58829, 58830, 58831, 58832, 58833, 58836, 58837, 58849, 58850, 58852, 

58853, 58865, 58866, 58874, 58876, 58879, 58880, 58890, 58903, 58904, 58920, 

58922, 58923, 58924, 58930, 58931, 58934, 58944, 58945, 58946, 58948, 58956, 

58958, 58959, 58960, 58961, 58963, 58967, 58969, 58970, 58975, 58983, 58984, 

58986, 58987, 58989, 58991, 58992, 59004, 59009, 59024, 59025, 59026, 59027, 

59028, 59030, 59031, 59032, 59044, 59045, 59046, 59047, 59055, 59056, 59059, 

59060, 59061, 59062, 59063, 59064, 59068, 59076, 59077, 59094, 59095, 59096, 

59097, 59098, 59099, 59101, 59134, 59136, 59137, 59138, 59139, 59140, 59146, 
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59158, 59174, 59177, 59179, 59184, 59208, 59209, 59210, 59211, 59212, 59213, 

59214, 59215, 59216, 59217, 59218, 59219 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

58176, 58190 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

58869 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

58066, 58087, 58278, 58610, 58771, 58772, 58848 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

58139, 58140, 58141, 58432, 58476, 58477, 58511, 58805 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

58304, 58306, 58640, 58657, 58658, 58683, 58846 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

58091, 58092, 58155, 58157, 58208, 58305, 58310, 58525, 58631, 58639, 58660, 

58662, 58702, 59017 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

58488, 58651, 59037 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

57959, 57964, 57989, 58028, 58071, 58153, 58282, 58424, 58425, 58471, 58616, 

58801, 58893, 58900, 58940, 59092, 59127 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

57959, 58028, 58071, 58193, 58297, 58384, 58385, 58471, 58603, 58882, 58884, 

58893, 58940, 59092, 59127, 59204 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

58002, 58344, 58361, 58373, 58387, 58388, 58389, 58392, 58393, 58394, 58418, 

58452, 58473, 58492, 58493, 58494, 58514, 58611, 58614, 58638, 58646, 58703, 

58708, 58763, 58844, 59089, 59183 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

57975, 57988, 58002, 58004, 58005, 58009, 58018, 58034, 58039, 58042, 58063, 

58077, 58103, 58104, 58106, 58108, 58158, 58174, 58175, 58211, 58240, 58266, 

58268, 58269, 58290, 58344, 58360, 58370, 58371, 58372, 58386, 58418, 58419, 

58420, 58421, 58428, 58451, 58452, 58464, 58467, 58469, 58470, 58473, 58499, 

58515, 58516, 58517, 58518, 58520, 58522, 58529, 58608, 58625, 58626, 58629, 

58633, 58634, 58646, 58652, 58671, 58672, 58673, 58696, 58697, 58701, 58721, 

58732, 58733, 58734, 58742, 58744, 58745, 58746, 58753, 58762, 58788, 58789, 
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58804, 58815, 58816, 58818, 58840, 58843, 58844, 58845, 58862, 58872, 58881, 

58888, 58891, 58892, 58894, 58919, 58925, 58927, 58937, 58949, 58950, 58951, 

58953, 58954, 58955, 58971, 58996, 58997, 58998, 58999, 59041, 59054, 59070, 

59071, 59088, 59130, 59141, 59145, 59161, 59162, 59173, 59181, 59182, 59185, 

59193, 59194, 59195, 59196, 59197, 59203, 59205, 59206, 59207 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Обробка фольклору, придатна для сценічного показу 

58338, 59078, 59153, 59154 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

58292, 58474 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

57978, 58041, 58176, 58188, 58307, 58308, 58389, 58440, 58441, 58454, 58456, 

58477, 58520, 58609, 58638, 58645, 58646, 58731, 58807, 58988, 59005, 59018, 

59020, 59202 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

57965, 57974, 57979, 57981, 57993, 57995, 58001, 58002, 58017, 58024, 58025, 

58026, 58034, 58035, 58042, 58043, 58060, 58070, 58076, 58078, 58088, 58093, 

58094, 58095, 58096, 58097, 58098, 58099, 58100, 58101, 58102, 58103, 58108, 

58109, 58110, 58111, 58112, 58113, 58114, 58115, 58116, 58117, 58132, 58133, 

58134, 58135, 58136, 58137, 58138, 58173, 58180, 58181, 58206, 58210, 58215, 

58221, 58230, 58231, 58235, 58236, 58239, 58240, 58254, 58267, 58275, 58299, 

58303, 58309, 58311, 58328, 58339, 58343, 58344, 58357, 58360, 58361, 58370, 

58373, 58387, 58388, 58389, 58418, 58419, 58420, 58421, 58428, 58433, 58452, 

58453, 58454, 58456, 58458, 58461, 58463, 58467, 58472, 58473, 58476, 58477, 

58478, 58492, 58493, 58494, 58514, 58515, 58517, 58518, 58520, 58522, 58524, 

58529, 58612, 58615, 58632, 58633, 58635, 58638, 58641, 58642, 58643, 58646, 

58674, 58703, 58705, 58713, 58722, 58732, 58747, 58753, 58759, 58760, 58784, 

58804, 58805, 58808, 58818, 58820, 58821, 58834, 58835, 58843, 58844, 58846, 

58849, 58862, 58864, 58883, 58887, 58894, 58897, 58919, 58925, 58927, 58929, 

58935, 58936, 58937, 58942, 58945, 58947, 58962, 58964, 58981, 58991, 58992, 

59008, 59010, 59011, 59012, 59013, 59014, 59015, 59021, 59024, 59025, 59026, 

59027, 59028, 59031, 59036, 59039, 59040, 59043, 59059, 59060, 59061, 59062, 

59063, 59065, 59069, 59074, 59075, 59077, 59082, 59084, 59090, 59094, 59095, 

59096, 59097, 59098, 59099, 59103, 59104, 59131, 59135, 59145, 59148, 59149, 

59150, 59151, 59152, 59155, 59156, 59157, 59160, 59173, 59183, 59193, 59194, 

59195, 59200, 59201, 59202, 59203 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

58194, 58225, 58730 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

57981, 58016, 58024, 58025, 58046, 58051, 58053, 58067, 58068, 58069, 58109, 

58148, 58171, 58173, 58182, 58191, 58224, 58231, 58241, 58254, 58296, 58309, 

58327, 58339, 58416, 58433, 58445, 58453, 58454, 58455, 58456, 58468, 58504, 

58521, 58530, 58531, 58532, 58533, 58534, 58535, 58537, 58538, 58539, 58540, 

58541, 58542, 58543, 58544, 58545, 58546, 58547, 58548, 58549, 58550, 58551, 

58552, 58554, 58555, 58556, 58557, 58558, 58559, 58560, 58561, 58562, 58563, 

58564, 58565, 58566, 58567, 58568, 58569, 58570, 58571, 58572, 58573, 58574, 

58575, 58576, 58577, 58578, 58579, 58580, 58581, 58582, 58583, 58584, 58585, 
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58586, 58587, 58588, 58589, 58612, 58641, 58642, 58643, 58644, 58665, 58718, 

58719, 58720, 58758, 58761, 58764, 58765, 58766, 58792, 58793, 58794, 58795, 

58796, 58797, 58798, 58799, 58800, 58810, 58834, 58835, 58907, 58908, 58909, 

58918, 58939, 59039, 59040, 59048, 59072, 59090, 59100, 59149, 59150, 59151, 

59152, 59163, 59164, 59165, 59166, 59167, 59168, 59169, 59170, 59171, 59172 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

58411, 58536, 58553 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

57985, 58461, 58873, 58942, 59049, 59200, 59201 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

58072, 58073, 58074, 58089, 58420, 58426, 58620, 59175 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

58093, 58094, 58095, 58096, 58097, 58098, 58099, 58100, 58101, 58102, 58110, 

58111, 58112, 58113, 58114, 58115, 58116, 58117, 58132, 58133, 58134, 58135, 

58136, 58137, 58138, 58463, 58856, 58857, 58858, 58883, 58994, 59010, 59011, 

59012, 59013, 59014, 59015, 59024, 59025, 59026, 59027, 59028, 59059, 59060, 

59061, 59062, 59063, 59094, 59095, 59096, 59097, 59098, 59099 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

58016, 58078, 58223, 58278, 58433, 58681, 58928, 58947, 58991, 58992, 59008, 

59043, 59131 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

 Богдан Олексій В'ячеславович 58232, 58233, 58234 
Анонімно 58039, 58184, 58737, 58738, 58739, 58740, 58741, 

59000, 59001, 59002, 59003 
"гурт "Аква" (псевдонім) 58634 
Dimitris Krist (псевдонім) 58732 
Eugene Fullen (псевдонім) 59008 
MALIKA (псевдонім) 58753 
Mell Rainman (псевдонім) 58996, 58997, 58998 
Natali Dali (псевдонім) 58732 
Procrust (псевдонім) 58428 
Roy Crank (псевдонім) 58652 
Viktor 81 (псевдонім) 58938 
Zmova (псевдонім) 58103, 58103 
Абельянц Віктор Глібович 58368, 58369 
Абрамов Микола Віталійович 58159 
Абросимов Олександр Сергійович 58853 
Абросімова Оксана Василівна 58267 
Авдєєв Олександр Володимирович 58133 
Аверін Сергій Володимирович 58711 
Агапова Марина Олексіївна 58351 
Адамів Марта Євгенівна 58217 
Азаренко Дмитро Сергійович 58222 
Акулюшина Марина Олександрівна 58509 
Александров Олександр Петрович 57976 
Алєксєєва Дарина Юріївна 58028 
Алєксєєва Ірина Іванівна (Ирэн Димарк) 58973 
Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна 58639 
Алі Арабхазаєм Набіолах (Ali Arabkhazaeli Nabiollah) 58972 
Алієв Октай Ага Керимович 59035 
Альохіна Ольга Володимирівна 58809 
Альошинський  Євген Семенович 58057, 58058 
Алябов Юрій Васильович 57979 
Амбросов Сергій Володимирович 58726 
Андреєв Артем Сергійович 58514 
Андрусишин Наталія Іванівна 58358 
Андрусяк Валентина Петрівна 58410 
Анжела Закорська (псевдонім) 58005 
Анісімов Станіслав Валерійович 58513 
Анісімова Світлана Вікторівна 58513 
Антонов Олександр Олександрович 58434, 58435, 58436, 58437, 58438, 58439 
Антонюк Лариса Леонтіївна 57992 
Антонюк Леонід Леонідович 57989 
Арешонков Віталій Володимирович 58640 
Арсенюк Ігор Ростиславович 58618 
Артеменко Марина Сергіївна 57989 
Артеменко Оксана Сергіївна 57989 
Артьомова Аліна Вадимівна 58201 
Асаєнко Юрій Сергійович 58827 
Астахов Юрій Олександрович 59029 
Атаманчук Петро Сергійович 58959, 58960, 58961 
Афанасьєв Юрій Олександрович 58276 
Бабатіна Світлана Іванівна 58010 
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Бабина Олена Євгенівна 58207 
Бабіжаєв Костянтин Вікторович 58328 
Бабій Владислав Леонідович 58648 
Бадалян Людмила Володимирівна 58952 
Баженова Анастасія Миколаївна 58471 
Базелінський Антон Сергійович 58006 
Байас Марсія Марісоль 58854, 58875 
Бак Ірина Михайлівна 58405 
Балагурівський Сергій Іванович 58465 
Балюк Святослав Антонович 58276 
Банасевич Ірина Іванівна 58635 
Бандрівська Орися Орестівна 59012 
Бандрівський Юрій Любомирович 58136, 58137, 58138 
Баніт Олег Васильєвич 58177 
Барабаш Наталія Степанівна 58715 
Баранов Андрій Владиславович 58736 
Баранов Андрій Юрійович 58054, 58055 
Баранов Віктор Володимирович 58175 
Баранов Ігор Анатолійович 58054, 58055 
Баранова Ірина Володимирівна 58131 
Баранова Любов Валентинівна 58633 
Бараняк Ігор Євгенович 58358 
Барщик Оксана Василівна 58273 
Басова Ольга Василівна 58172 
Басс Олександр Борисович 58979, 58980 
Бачинська Марія Володимирівна 58358 
Башинська Юлія Іванівна 58220 
Башинський Сергій Іванович 58624 
Башкевич Ірина Василівна 58161, 58163 
Башмакова Ірина Халілівна 58648 
Бебешко Жанна Іванівна 58693 
Бевз Тамара Олексіївна (Тамара Корсунська) 58346 
Бегень Олеся Романівна 58220 
Беденюк Олександр Анатолійович 59010, 59011 
Бедрило Михайло Михайлович 58705 
Безверха Ольга Василівна 58287, 58288 
Безвозюк Ірина Іванівна 58310 
Безкровна Ірина Анатоліївна 58318 
Безрукова Юлія Вікторівна 58019 
Бекерська Роксоляна Андріївна 57978 
Бекетова Галина Володимирівна 58283 
Бендера Іван Миколайович 59068 
Березін Павло Андрійович 58428 
Березницький Віктор Іванович 58811 
Березовський Олег Миколайович 58611 
Бернацька Ірина Віталієвна 58060 
Бетехтін Олег Володимирович 57987 
Бєгліца Лариса Сергіївна (Лара Беглица) 58962 
Бєлей Олена Йосипівна 58355 
Бєлєнька Ганна Володимирівна 58488, 58496 
Бєлов Володимир Вікторович 58648 
Бєлова Олена Костянтинівна 58350 
Бєловол Світлана Анатоліївна 59009 
Бєльчев Павло Васильович 58446 
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Бєляєва Олена Миколаївна 58524, 58525 
Бєсова Олена Георгіївна 58446 
Биков Роман Олександрович 58707 
Бідак Володимир Ярославович 58358 
Білан Андрій Миколайович 58032, 58033, 58628 
Білан Миколай Миколайович 58032, 58033, 58628 
Білан Сергій Степанович 58628 
Білан Степан Миколайович 58032, 58033, 58627, 58628 
Білецький Віталій Васильович 58632 
Білобородов Олександр Юрійович 58877 
Білоконна Катерина Валеріївна 57998 
Білоус Алевтина Миколаївна 58414 
Білоус Андрій Михайлович 58323, 58325 
Білоцерківець Олександр Степанович 58911, 58912, 58913, 58914, 58915, 58916 
Біль Мар'яна Михайлівна 58358 
Біляй Оксана Анатоліївна (Соломія Зеленська) 58003 
Біналієва Шахсанам Махмудівна 58752 
Блоха Олена Володимирівна 58590 
Бобошко Олег Іванович 58464 
Богатиренко Костянтин Вікторович  58060 
Богатирьов Іван Григорович 58850 
Богатова Юлія Іллівна 58648 
Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна 58489, 58490 
Богмат Людмила Федосіївна 58283 
Боделан Володимир Русланович 58686 
Божок Юлія Володимирівна 58725 
Бойко Валентина Володимирівна 58688 
Бойко Василь Миколайович 58212 
Бойко Віталій Олексійович 58448 
Бойко Олексій Романович 58791 
Бойцун Ігор Юрійович 58754 
Бойчук Олександр Васильович 58599 
Бондаренко Дмитро Миколайович 58709 
Бондаренко Марина Володимирівна 58675, 58676, 58677, 58678, 58679, 58680 
Бондаренко Марина Олександрівна 58397 
Бондаренко Олексій Володимирович 58508 
Бондаренко Сергій Анатолійович 58675, 58676, 58677, 58678, 58679, 58680 
Бондаренко Тетяна Сергіївна 58213 
Бондарець Дмитро Сергійович 58197 
Бондарчук Геннадій Вадимович 58853 
Борейко Олег Валентинович 58754 
Боримський Юрій Альбінович 58025 
Борисенко Валерій Миколайович 58675, 58676, 58677, 58678, 58679, 58680 
Борисенко Володимир Борисович 58108 
Борисов Дмитро Юрійович 59073 
Борисов Олександр Володимирович 58791 
Борисовський Денис Олександрович 58232, 58233, 58234 
Боровська Галина Олександрівна 58647, 58725 
Борохвостов Ігор Валерійович 58749 
Бохан Аліна Василівна 58922 
Бочарова Яна Андріївна 59009 
Бояренцев Сергій Михайлович 58646 
Бояренцева Людмила Юріївна 58646 
Бояринцев Євген Львович 58649 
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Брацкова Зінаїда Михайлівна 58192 
Бредіхін Володимир Михайлович 58512 
Бреус Юлія Володимирівна 58487 
Бречко Вероніка Олександрівна 57996 
Брисковська Оксана Миколаївна 58639 
Бріскін Юрій Аркадійович 58683 
Бродовскі Богуслав (Богдан Бродовскі) 58064, 58065 
Брюханова Наталія Олександрівна 58352, 58353, 58354, 58356, 58502 
Бубнов Ювєналій Ювєналійович 57963 
Бугера Михайло Григорович 58749 
Бугров Андрій Валентинович 58373 
Будаков Владислав Олександрович 58411 
Будівська Тетяна Володимирівна 57989 
Будрейко Олена Анатоліївна 58283 
Буженко Алла Іванівна 58969, 58970 
Бузницька Олена Вікторівна 58283 
Букієвський Вячеслав Олегович 58274 
Булах Владислав Сергійович 58608 
Булейко Валерій Павлович 58864, 58935 
Буравчук Алла Іванівна 58981 
Бурбига Валентина Анатоліївна 58348 
Буренко Валентина Миколаївна 58481 
Бурилко Алла Михайлівна 58701 
Бурлаков Михайло Вікторович 57957, 57958 
Бурлуцька Марія Едуардівна 58649 
Бурмак Андрій Петрович 58321, 58322 
Бухарцев Олег Валентинович 58664 
Бучко Микола Романович 58755 
Бушинська Людмила Степанівна 58644 
Важнича Надія Леонідівна 58028 
Вакуленко Дар'я Валеріївна 58091 
Вакуліч Тетяна Миколаївна 58487 
Вамболь Олексій Сергійович 58429 
Варбанець Сергій Павлович 59029 
Вартанян Василь Михайлович 58201, 58202, 58203 
Василевська Олена Владиславівна 58266, 58467 
Василенко Андрій Олександрович 58265 
Василенко Василь Віталійович 58122, 58123, 58124 
Василенко Віталій Михайлович 58125 
Василенко Володимир Якович 59071 
Василенко Інна Анатоліївна 58977 
Василенко Надія Володимирівна 58411 
Василець Аліна Романівна 58382 
Васильєв Володимир Михайлович 58027, 58029, 58030, 58031 
Васильєв Михайло Олексійович 58321, 58322 
Васильєва Валентина Антонівна 58635 
Васильєва Олександра Анатоліївна 58159 
Васильківський Ігор Володимирович 58310 
Василяка Дмитро Костянтинович 57979, 58850 
Васіна Юлія Володимирівна 58295, 58853 
Васюра Анатолій Степанович 58855 
Ващенко Юрій Миколайович 58977 
Вдовік Олексій Ігорович 58675, 58676, 58677, 58678, 58679, 58680 
Ведмідь Олександр Володимирович 58975 
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Величко Леонід Іванович 58629 
Вербовський Олексій Валерійович 58162, 58166 
Верхола Михайло Іванович 58823 
Видойник Оксана Ярославівна 58114, 58117 
Винограденко Світлана Володимирівна 58728 
Виноградська Голда Євгеніївна 58444, 58445 
Висоцька Олена Миколаївна 58029 
Вишинський Віталій Володимирович 58492 
Вишневський Леонід Васильович 58991 
Відаль Віталі Свєтіславович 58842 
Відіньов Антон Олегович 58707 
Віднік Олена Анатоліївна 58948 
Віктор Вальд (псевдонім) 58636, 58637 
Вільковський Сергій Станіславович 58865 
Вінницька Анастасія Олегівна 58293 
Вітавецька Лариса Анатоліївна 58726 
Власов Сергій Анатолійович 58316 
Внукова Наталья Володиміровна 58460 
Вовк Вячеслав Володимирович 58229 
Вовк Катерина Володимирівна 58330 
Вознюк Андрій Андрійович 58639, 58640 
Войтенко Світлана Леонідівна 58991, 58992 
Войтко Вікторія Володимирівна 57994, 57997, 57998, 58293, 58294 
Волкова Алла Олександрівна 58621 
Волкова Лариса Данилівна 58619 
Волкович Олена Юріївна 57979 
Волкотруб Оксана Петрівна 58218 
Волкотруб Олена Петрівна 58218 
Волок Олександр Михайлович 58754 
Волосюк Юрій Васильович 59045 
Волошин Олексій Іванович 58265 
Волошина Людмила Іванівна 58864, 58935 
Волошинець Владислав Антонович 58706 
Волошко Світлана Михайлівна 58320, 58321, 58322 
Волощук Василь Михайлович 58812 
Волощук Денис Вікторович 58879 
Волощук Лідія Олександрівна 58505, 58506 
Вонберг Тетяна Вікторівна 58265 
Воробець Анна Богданівна 59011 
Воровка Володимир Петрович 58197, 58200 
Ворона Олександр Петрович 58889 
Воронко Андрій Анатолійович 58969, 58970 
Воронко Олексій Андрійович 58969, 58970 
Воронцов Сергій Вікторович 57982, 57983 
Воропаєв Альберт Васильович 58190 
Воротинцева Людмила Іванівна 58276 
Габідулін Ібрагім Абдулович 58803 
Гавенко Олег Віталійович 58783 
Гавловська Аліна Олександрівна 57979 
Гаврилюк Володимир Васильович 58220 
Гавриш Оксана Рамісовна 58722 
Гайдамака В'ячеслав Степанович (РАУММ) 59004 
Гайдукевич Віталій Віталійович 59050 
Галаган Валентина Ярославівна 58716 
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Галай Сергій Степанович 57989 
Галацан Олександр Вікторович 58853 
Галиця Ігор Олександрович 58622, 58623, 58963 
Галиця Олександр Сисойович 58623, 58963 
Галкін Ігор Анатолійович 58422, 58423 
Гамеляк Ігор Павлович 58879 
Гапон Наталія Юріївна 58934 
Гапотій Віктор Дмитрович 57993 
Гара Алла Вікторівна 58347 
Гарнага Володимир Анатолійович 58724 
Гасюк Петро Анатолійович 59027 
Гатальська Надія Вікторівна 58324 
Гаюк Володимир Васильович 58942 
Гвелесіані Анна Гелаївна 57967 
Гевкалюк Наталія Олександрівна 58101, 58102 
Гембара Оксана Володимирівна 58212 
Генералов Олександр Валентинович 58717 
Герасимов Ігор Григорович 58222 
Герасимова Олена Вікторівна 58615 
Герасимова Тетяна Олексіївна 58054, 58055 
Герзанич Євгеній Михайлович 58192 
Германсдорф Володимир (псевдонім) 59018, 59019, 59020, 59021, 59022, 59023 
Германсдорф Наталі (псевдонім) 59018, 59019, 59020, 59021, 59022, 59023 
Гетманець Андрій Сергійович 58895 
Гєрманова Світлана Валеріївна 58971 
Гичка Сергій Григорович 58062 
Гишка Ігор Семенович 58806, 58807 
Гищак Тетяна Володимирівна 58062 
Гідзинська Ірина Миколаївна 58330 
Гладуняк Іван Михайлович 58247 
Глазок Олексій Михайлович 58597, 58598 
Глібова Тетяна Олександрівна 58283 
Глушко Роман Вікторович 58077 
Глушков Олександр Васильович 58726 
Гнап Андрій Миколайович 58129 
Говорун Анатолій Григорович 58694 
Голизова Ольга Вікторівна (Ольвія Гольц) 58453 
Голіцин Андрій Миколайович 58265 
Голобородько Віталій Миколайович 58599 
Головаха Максим Леонідович 58177 
Головинський Максим Олександрович (GSKY) 58844 
Головіна Олеся Іванівна 58621 
Головня Сергій Володимирович 58478 
Головня Юлія Ігорівна 58717, 58922 
Гольцов Володимир Іванович 58648 
Голяка Дмитрій Миколайович 58325 
Гомоляко Ірина Володимирівна 57961, 57962, 58279, 58280 
Гончар Олег Олексійович 58957 
Гончаренко Ігор Вікторович 58837 
Гончарова Ірина Юріївна 58792, 58793, 58794, 58795, 58796, 58797, 58798, 

58799, 58800 
Гончарук Ірина Ростиславівна 58847 
Гопцій Марина Володимирівна 58649, 58755, 58773 
Гопченко Євген Дмитрович 58648, 58649, 58755, 58773 
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Горак Олександр Володимирович 58602 
Горбань Анатолій Вікторович 58712 
Горбань Владислав Олександрович 58062 
Горбатюк Роман Михайлович 58041 
Горбенко Анатолій Вікторович 58877 
Горбенко Юрій Петрович (Георг Маунт; Georg Mount) 58965 
Горбик Петро Петрович 58159 
Горин Галина Василівна 58220 
Горицька Галина Вікторівна (Габзовська Галина) 58610 
Горленко Олександр Сергійович 58711 
Горянська Марина Геннадіївна 58464 
Горячев Павло Володимирович 58156 
Гоцько Петро Степанович 58443 
Град Анна Олександрівна 59028 
Грановський Едуард Олексійович 58889 
Гречківський Павло Миколайович 58764, 58765, 58766 
Гриб Олег Миколайович 58648, 58725 
Григоренко Олена Василівна 58220 
Гринь Володимир Олександрович 58614 
Гриньов Станіслав Якович 58825 
Грисюк Микола Петрович 58864, 58935 
Гриценко Станіслав Євгенович 58906 
Гришко Світлана Вікторівна 58197, 58200 
Грищенко Олена Юріївна 59045 
Грищук Олексій Анатолійович 58909 
Грищук Тетяна Вікторівна 58059 
Грішнова Олена Антонівна 58265 
Груба Анастасія Вікторівна 58028 
Грудакова Ірина Валеріївна 57979 
Грушецький Сергій Миколайович 59068 
Грязнов Владислав Сергійович 58711 
Губанова Олена Ростиславівна 58725 
Губиш Євген Валерійович 58024 
Губська Валентина Сергіївна 58705 
Гудакова Ольга Вікторівна 58870 
Гузєєва Наталія Анатоліївна (Наташа Гузєєва) 58900 
Гузік Володимир Володимирович (Танкіст, 
Антипутін, Євдоким Янгуз) 

58035 

Гулак Геннадій Миколайович 58500, 58501 
Гулич Ольга Іванівна 58220 
Гуменюк Віталій Якович 58265 
Гутор Наталія Степанівна 59015 
Гуцол Марія Іванівна 58525 
Давиденко Олександр Анатолійович 58381 
Дайниченко Ігор Олександрович (Динин) 58747 
Данченко Юлія Михайлівна 58707 
Данюк Василь Макарович 58265 
Даценко Людмила Миколаївна 58197, 58200 
Дворщенко Олег Станіславович 58786 
Дегліна Кіра Євгенівна 58107 
Дегтярьова Ірина Борисівна 58121 
Демиденко Оксана Олексіївна 58028 
Демидов Денис Миколайович (У нас не курят) 58158 
Деміхова Надія Володимирівна 58130 
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Демкович Андрій Євгенович 59024 
Денисенко Олександр Володимирович 58893 
Денисюк Павло Миколайович 58293, 58294 
Дерев’яненко Антон Валерійович 58971 
Деревенько Катерина Василівна 58855 
Дерипапа Володимир Васильович 58790 
Дерман Галина Юріївна 58185, 58457 
Десятник Віктор Володимирович 58362, 58363, 58364, 58365, 58366, 58367 
Дзецюх Тетяна Ігорівна 59013, 59026 
Дзізінська Олена Олександрівна 58330 
Димарецька Людмила Ігорівна 58660 
Дітріх Маргарита Миколаївна 58469, 58470 
Дмитриченко Микола Федорович 58164, 58695 
Дмитрієв Микола Миколайович 58695 
Дмитрієнко Валерій Дмитрович 57996 
Дніпровський Дмитро Олексійович 58500, 58501 
Добриднєва Ганна Юріївна 58818 
Добробабенко Юрій Валентинович 58155 
Добродомов Дмитро Євгенович 58886 
Долгов Микола Олексійович 58529 
Долеско Анатолій Олександрович 58392, 58393, 58394 
Должанський Анатолій Михайлович 58296 
Долженко Дмитро Олегович 58891, 58892 
Долматов Анатолій Іванович 58590 
Доминик Адамян (псевдонім) 58341 
Донець Дмитро Вікторович 58902 
Дороговцева Лілія Миколаївна 58192 
Дорошенко Олег Євгенович 58104 
Дорошенко Сергій Васильович (Золотая Рыбка) 59043 
Дреганова Марина Юріївна 59005 
Дрейс Юрій Олександрович 58600 
Дробот Олена Вікторівна 58333 
Дрозд Олена Миколаївна 58276 
Друзьяк Микола Григорович 58180 
Дубовой Володимир Михайлович 58854, 58875 
Дуброва Марина Вікторівна 57991 
Дубровська Юлія Володимирівна 58726 
Дубровський Павло Вячеславович 58344 
Дуда Катерина Михайлівна 58111, 58112 
Дуда Марина Ернестівна 58854, 58875 
Дудник Ірина Миколаївна 58079, 58080, 58081 
Дудник Олексій Сергійович 58057, 58058 
Душко Марія Петрівна 59045 
Дюкарев Михайло Юрійович (Міаніє М.Ю.) 58856, 58857, 58858 
Дядюшко Катерина Ігорівна 58382 
Дятленко Наталія Михайлівна 58487 
Дячук Дмитро Дмитрович 58330 
Елена Галат (псевдонім) 58674 
Ерко Красовський (псевдонім) 58179 
Ерцен-Глерон Віктор Едуардович 58440 
Есмонт Олександр Валерійович 58889 
Єва Адамс (псевдонім) 58230 
Єгоращенко Ірина Валентинівна 58621 
Єгоров Олексій Борисович 58867, 58868 
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Єгоров Сергій Олександрович 58695 
Єгорова Ольга Юріївна 58867, 58868 
Ємельянова Олена Юріївна 58009 
Єрмоленко Андрій Іванович 58109 
Єрошкіна Ірина Євгеніївна 58042, 58043 
Єршов Геннадій Олексійович 58069 
Єщенко Алла Валентинівна 58283 
Єщук Ольга Миколаївна 57979 
Жабєєв Володимир Павлович 58692, 58983 
Жабєєв Георгій Володимирович 58692, 58983 
Жабєєв Павло Володимирович 58692, 58983 
Жаботинський Олександр Леонідович 59006, 59007 
Жавнерчик Олеся Вячеславівна 58621 
Жерносєков Олександр Панасович 58319 
Жибер Тетяна Василівна 59047 
Жигаленко Юлія Олегівна 58949, 58950 
Жолдак Богдан Олексійович 57959, 58028 
Жук Петро Володимирович 58220 
Журавель Ірина Леонідівна 58932 
Журавель Костянтин Миколайович 58670 
Журавльов Юрій Володимирович 58707 
Журба Анна Олексіївна 58020, 58021, 58022, 58023 
Журба Володимир Валерійович 58843 
Журба Яніна Олексіївна 58843 
Журбенко Микола Георгійович 58838 
Забігайло Юрій Олександрович 58470 
Заболотько Анна Геннадіївна 58084 
Заболотько Олег Олександрович 58084, 58126 
Завеля Еліна Михайлівна 58283 
Зав'ялов Андрій Володимирович 58917 
Зав'ялова Тетяна Василівна 58197, 58200 
Загадарчук Тарас Васильович 58786 
Загляда Іван Михайлович 58142, 58143, 58144, 58145, 58146, 58147, 58312, 

58899 
Задорожній Юрій Леонідович 57982, 57983 
Зайцев Віталій Сергійович 58265 
Закалюжний Віктор Валерійович 58791 
Заковоротний Олександр Юрійович 57996 
Закора Оксана Василівна 58333 
Закусило Петро Степанович 58813 
Заліський Максим Юрійович 58596 
Залужний Володимир Іванович 59068 
Замченко Сергій Володимирович 58888 
Запорожець Юлія Сергіївна (Julinoza Music) 58925 
Зарев Єгор Сергійович (BigGOGI) 58713 
Заремба Ольга Миколаївна 58142, 58143, 58144, 58145, 58146, 58147, 58312, 

58899 
Зарічкова Марія Володимирівна 58092, 58157 
Захаров Денис Васильович 58379 
Захарова Марина Анатоліївна 58276 
Захарченко Віталій Іванович 58508, 58509 
Захарченко Наталя Вячеславівна 58508 
Захарчук Наталія Віталіївна 58046 
Звєрєва Валерія Валеріївна 58526 
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Здоренко Валерій Миколайович 58193 
Зейнієв Теймур Гідаятович 58202 
Зеленська Катерина Олексіївна 58653, 58654 
Земляков Микита Олексійович 58993 
Землянська Аліна Вікторівна 58332 
Землянський Анатолій Миколайович 58331 
Зінчук Віктор Сергійович 57998 
Змарко Юлія Костянтинівна 58093, 58113 
Золотухін Веніамін Володимирович 58895 
Зубко Олена Віталіївна 58717 
Зубченко Олександр Михайлович 58669 
Зуєв Олексій Володимирович 58596 
Инари (псевдонім) 58897 
Іваницький Дмитро Вадимович 58597, 58598 
Іваницький Ярослав Лаврентійович 58212 
Іванищук Андрій Анатолійович 57979 
Іванов Сергій Сергійович 57979 
Іванченко Василь Євдокимович 59067 
Іванюк Віктор Ігорович 58208 
Іванюта Наталя Валеріївна 59044 
Івченко Ксенія Володимирівна 58198, 58199 
Ігнатенко Ганна Володимирівна 58726 
Ігнатьєв Владислав Андрійович 58430 
Іксарова Наталія Олександрівна 58717, 58922 
Ільницький Денис Олександрович 58258, 58259, 58260, 58261, 58262 
Ісакова Марина Юріївна 58283 
Іукурідзе Елдар Жораєвич 59039, 59040 
Кабанець Сергій Віталійович 58057, 58058 
Кабанов Олександр Миколайович 58187, 58188 
Кабузенко Оксана Валеріївна 58237 
Казаков Олександр Олександрович 58465 
Казанцев Владислав Дмитрович 58901 
Казанчан Андрій Аркадійович 57979 
Казимир Володимир Вікторович 59073 
Кайріс Олена Дмитрівна 58487 
Каленюк Ірина Сергіївна 58817 
Калиновський Юрій Юрійович 58063 
Каліберда Мстислав Євгенович 58013 
Калюжний Віталій Олексійович 58675, 58676, 58677, 58678, 58679, 58680 
Калюжний Микола Панасович 57976 
Кам’янецька Оксана Володимирівна 58717 
Камінський Ігор Олегович 58270, 58271, 58272 
Каниковська Марина Анатоліївна 58275 
Капельнікова Єва Веніамінівна 58853 
Капєльнікова Єва Веніамінівна 58342 
Каплан Ярослав Богданович 58939 
Карабань Павло Іванович 58974 
Караєва Соломія Ігорівна 57974 
Карасюнок Ганна Євгенівна 58413 
Караченцев Денис Юрійович 58964 
Каргін Борис Борисович 58119, 59016 
Карпенко Михайло Віталійович 58907 
Карпенко Оксана Олександрівна 58207 
Карпенко Олена Анатоліївна 58160, 58449, 58695 
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Карпенко Олена Олексіївна (Solomia) 58881, 58882 
Карпіловський Віктор Семенович 58966 
Касіротська Олена Олександрівна (Нікітіна) 58243 
Касьянов Валентин Васильович 58493, 58494 
Катасонов Альберт Анатолійович 58848 
Католик Володимир Григорович 58520 
Качак Тетяна Богданівна 58820, 58821 
Качоманова Марія Павлівна 58707 
Кашурнікова Олена Володимирівна 58650 
Кащенко Станіслав Юрійович 58729 
Каюдін Євгеній Юрійович 58729 
Кваша Тетяна Костянтинівна 58383 
Кекух Євгеній Сергійович 58039 
Керб Лариса Петрівна 58265 
Кернас Андрій Вячеславович 58723 
Керницький Олександр Михайлович 58348 
Кеслер Стелла Михайлівна 58926 
Килимник Олександр Миколайович 58648 
Кізема Ігор Іванович 58681 
Кірін Роман Станіславович 58014 
Кірсанова Вікторія Василівна 58507 
Кісіль Микола Іванович 58205 
Кістол Денис Вікторович 58011, 58012 
Кічук Наталія Сергіївна 58649, 58751 
Климкевич Світлана Титівна 58771, 58772 
Клімова Жанна Володимирівна 58990 
Клочко Дмитро Сергійович 58889 
Клочкова Наталія Євгенівна 58279 
Коба Олександр Петрович 58730 
Коба Сергій Олександрович 58380 
Кобецька Надія Романівна 58635 
Кобилін Анатолій Михайлович 58242, 58827 
Кобилін Ілля Олегович 58242 
Кобилін Олег Анатолійович 58827 
Коваленко Вікторія Володимирівна 58401 
Коваленко Людмила Тарасівна 58480 
Коваленко Олена Едуардівна 58348, 58352, 58353, 58354, 58502 
Коваль Лідія Михайлівна 58876 
Коваль Тетяна Ігорівна 58879 
Ковальов Андрій Олексійович 58815, 58816, 59054 
Ковальов Володимир Георгійович 58621 
Ковальова Карина Ігорівна 58295 
Ковальова Тетяна Володимирівна 58189 
Ковальчук Костянтин Федорович 58645 
Ковальчук Людмила Василівна 58358 
Ковальчук Микола Анатолійович 58864, 58935 
Ковальчук Олександр Миколайович 57977 
Ковальчук Світлана Олексіївна 58160, 58449 
Ковальчук Сергій Станіславович 58129 
Ковбатюк Марина Володимирівна 58207 
Ковтунік Інна Валеріївна 58977 
Когут Юрій Іванович 58223, 58978 
Кожевніков Георгій Костянтинович 58213 
Кожем'яка Максим Олександрович 58177 
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Кожина Ганна Михайлівна 58653, 58654 
Козаченко Дмитро Миколайович 58932 
Козаченко Олексій Васильович 59068 
Козенко Максим Анатолійович 58895 
Козич Ігор Васильович 58635 
Козлик Ігор Володимирович 59031 
Козловський Олександр Болеславович 58090 
Колесник Валерій Іванович 59055, 59056 
Колесник Ілля Олегович 58665 
Колодійчук Володимир Анатолійович 58527, 58528 
Колодійчук Ірина Анатоліївна 58220 
Колодка Анатолій Сергійович 58661 
Колодницька Галина Богданівна 59063 
Колонтай Світлана Миколаївна 58621 
Колосюк Анастасія Валеріївна 58791 
Колот Анатолій Михайлович 58265 
Колочун Олександр Олександрович 58032 
Комаров Володимир Олександрович 58749 
Кондратенко Мирослава Борисівна 58698, 58699 
Конін Валерій Вікторович 58594, 58601 
Кононенко Андрій Владиславович 58803 
Конопля Ольга Андріївна 58487 
Константінов Олексій Анатолійович 58754 
Константінов Сергій Михайлович 58775 
Копиткова Юлія Олександрівна 58182 
Копійко Світлана Олександрівна (Лана Копєй) 58894 
Корнієцький Олександр Владиславович 58712 
Корнілов Денис Ігорович 58861 
Коробйова Руслана Геннадіївна 58932 
Короленко Тетяна Олександрівна 58004 
Король Григорета Олександрівна 58645 
Коростій Володимир Іванович 58653, 58654 
Корсаков Володимир Олексійович 58920 
Корусь Микола Миколайович 58809 
Корченко Анна Олександрівна 58600 
Корченко Олександр Григорович 58600 
Коршак Володимир Сергійович 58601 
Косс Володимир Андрійович 58312 
Костанецький Віктор Володимирович 58645 
Костельна Ася Андріївна 58294 
Костенко Анатолій Васильович 58281 
Костенко Микола Прокопович 58347 
Костюченко Валентина Миколаївна 58922 
Котвицький Броніслав Болеславович 58451 
Котенко Андрій Вячеславович 58468 
Котіна Ганна Михайлівна 59046, 59047 
Кохановський Олександр Олександрович 58633 
Кочерга Олександр Васильович 58482 
Кочубинська Єлизавета Сергіївна 57968, 57969, 57970, 57971, 57972, 57973, 57980 
Кочубінський Анатолій Іванович 58047, 58048, 58049 
Кошевий Олег Михайлович 58476, 58477, 58759, 58760 
Кошовий Володимир Вікторович 58809 
Кравців Василь Степанович 58220 
Кравченко Анатолій Миколайович 58330 
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Кравчук Віталій Володимирович 58786 
Кравчук Лариса Володимирівна 58497 
Крамаренко Володимир Андрійович 58750 
Красножон Олександр Володимирович 58033 
Красовська Олена Юріївна 58757 
Кратасюк Віктор Васильович 58618 
Кремінська Ірина Юріївна 58928 
Кренцін Михайло Дмитрович 58976 
Кривельов Сергій Леонідович 58475 
Кривобородов Владислав Валерійович 58028 
Кривуля Сергій Миколайович 58711 
Крижановський Євгеній Миколайович 58783 
Криксунов Едуард Зіновійович 58966 
Крохмаль Сергій Юрійович 58340 
Кругляк Юрій Олексійович 58726 
Круль Лариса Миколаївна 58820, 58821 
Ксения Заставская (псевдонім) 58616 
Ксьонзенко Родіон Валерійович 57960 
Ксю Куц (псевдонім) 58523 
Кубатко Олександр Васильович 58121 
Куберський Олександр Валентинович 58284, 58285 
Кувшинова Юлія Олександрівна 58742 
Кудирко Людмила Петрівна 58717, 58922 
Кудієвський Анатолій Володимирович 58177 
Куза Антоніна Миколаївна 58725 
Кузнецов Максим Олегович 58359 
Кузнєцов Юрій Миколайович 59034 
Кузнєцова Олена Тимофіївна 58299 
Кузьменко Галина Василівна 58485 
Кузьменко Наталія Сергіївна 58313, 58315 
Кузьмичов Олександр Маркович 58877 
Кузьмичова Ірина Олександрівна 58905 
Кузьмін Віктор Володимирович 58186 
Кузьмін Олександр Вікторович 58784 
Кузьмінський Валентин Олександрович 58168, 58169, 58170 
Кузьмінський Віктор Валентинович 58168, 58169, 58170 
Куклін Олег Володимирович 58817 
Кулешова Вікторія Володимирівна 58352, 58353, 58356 
Кулібабін Олександр Григорович 58751 
Куліков Василь Михайлович 58786 
Куліш Неля Володимирівна 58413, 58822 
Кульбаба Сергій Володимирович 59033 
Кульчицький Ігор Маркіянович 58281 
Куманьов Сергій Олександрович 58977 
Купалова Галина Іванівна 58415 
Куперштейн Леонід Михайлович 58976 
Купленик А.Я. (псевдонім) 58846 
Купцов Юрій Миколайович 58015 
Купянський Володимир Миколайович 58620 
Куроєдова Віра Дмитрівна 57986 
Кутицький Віктор Олександрович 58265 
Куций Петро Вікторович 58694 
Кучирка Леся Ігорівна 58110, 58135 
Кушнір Дмитро Валентинович 58725 
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Кушнір Іван Іванович 58038 
Кущ Олександр Сергійович 58459 
Кюрчев Сергій Володимирович 59068 
Лавриненко Валентин Юрійович 58316, 58318 
Лавриненко Олена Василівна 58486 
Лавриненко Роман Сергійович 58067 
Лавриненко Юрій Володимирович 58316, 58318 
Ладиченко Катерина Іллівна 58717, 58922 
Ладних Володимир Якович 58276 
Лазарев Ярослав Володимирович 58120 
Лазарєв Вадим Олегович 58418 
Лапінський Віталій Васильович 58849 
Лапковський Сергій Олександрович 58804 
Лаппо Віолетта Валеріївна 59030, 59032 
Лаптєва Вікторія Василівна 58509 
Лапшин Олександр Вікторович 58602 
Лахаузова Наталія Анатоліївна 58404 
Лебідь Неля Костянтинівна 58487 
Лебідь Оксана Іванівна 58100, 58134 
Левітас Ілля Михайлович 58743 
Левків Мар'яна Орестівна 59061 
Левчановський Володимир Миколайович 57982, 57983 
Левченко Зінаїда Опанасівна (Ida Levi) 59075 
Лемех Миколай Іванович 58250 
Леонідова Ольга Володимирівна 58125 
Леонов Сергій Федорович 58431 
Лепеха Таїсія Василівна 58641, 58642, 58643 
Лещук Борис Ростиславович 58933 
Лєсков Андрій Олександрович 58381 
Линник Сергій Юрійович 58417 
Липчанська Юлія Олександрівна 58213 
Лисенко Денис Юрійович 58167 
Лисенко Світлана Андріївна 58349, 58354, 58355, 58502 
Лисиця Тетяна Станіславівна 58330 
Листопад Олексій Петрович 58265 
Литвин Олександр Валеріанович 59034 
Литвин Світлана Василівна 58356 
Литвиненко Вадим Юрійович 58709, 58710 
Лівшиць Михайло Олександрович (Mis co.) 58919 
Лівшиць Олександр Лазаревич 58186 
Ліна Естес, Lina Estes (псевдонім) 58733 
Ліннік Олена Олегівна 58491 
Ліпінський Володимир Олександрович 58028 
Лісіна Світлана Володимирівна (Лана Лісіна) 58994 
Лісовал Анатолій Анатолійович 58162 
Літвін Валерій Валерійович 57979 
Лобода Андрій Володимирович 58726 
Лобода Наталія Степанівна 58648, 58725 
Лобода Олександр Володимирович (Каннский) 58885 
Логвін Петро Андрійович 58008 
Логвінова Марія Володимирівна 58635 
Лозова Ольга Миколаївна 58487 
Лубяний Валерій Вікторович 58702 
Луковкін Євген Олександрович 58895 
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Лук'яненко Дмитро Григорович 57992 
Лук'яненко Сергій Миколайович 58675, 58676, 58677, 58678, 58679, 58680 
Лук'янов Владислав Валентинович 58918 
Лук'янова Людмила Григорівна 58630, 58631 
Лупандін Михайло Вікторович 58316, 58318 
Лупенко Юрій Олексійович 59045 
Лучко Олена Володимирівна 58413, 58414, 58822 
Любарець Владислава Вікторівна 58267 
Любарова Ганна Петрівна (Любава) 58268, 58269 
Любінець Олег Володимирович 58149 
Людвинський Андрій Володимирович 58142, 58143, 58144, 58145, 58146, 58147, 58312, 

58899 
Люлька Василь Олексійович 58612 
Лянник Михайло Дмитрович 58933 
Лясковський Віктор Петрович 58164, 58695 
Лясота Станіслава Андріївна 59005 
М.Ю. Міаніє (псевдонім) 58080, 58081, 58082, 58083 
М.Ю.Міаніє (псевдонім) 58084 
Мазаракі Анатолій Антонович 58717, 58922 
Мазулін Олександр Владиленович 58008 
Мазур Ірина Володимирівна 58903, 58904 
Мазуров Олександр Володимирович 58171 
Майслас Маріанна Аркадіївна 57975 
Макаліш Андрій Ігорович 58730 
Макаров Віталій Михайлович 58256 
Макаров Денис Петрович 58142, 58143, 58144, 58145, 58146, 58147, 58312, 

58899 
Макарова Настя Миколаївна 58487 
Макортецький Микола Микитович 58256 
Максін Віктор Іванович 58326 
Малишко Микола Іванович 59055, 59056 
Малініна Наталя Геннадіївна 58853 
Маліцький Олексій Сергійович 58198, 58199 
Мальцев Дмитро Валерійович 58061 
Малюк Тетяна Валеріївна 58276 
Манащук Надія Володимирівна 59059, 59060 
Маньков Олександр Олександрович 58183 
Маргуліс Геннадій Янович 59037 
Мардань Олександр Євгенович 58474 
Марієва Ізабелла Всеволодівна 58240 
Марічка Янишин (псевдонім) 58982 
Мартиненко Віталій Іванович 58427 
Мартинов Сергій Валерійович 58142, 58143, 58144, 58145, 58146, 58147, 58312, 

58899 
Мартинюк Марія Іванівна 58884 
Мартинюк Олександр Васильович 58859 
Мартиць Юрій Миколайович 58097 
Мартищук Теодор Любомирович 58454, 58455, 58456 
Мартіна (псевдонім) 58833 
Марушко Юрій Володимирович 58062 
Марченко Леонтій Никифорович 58303 
Марченко Олег Ігорович 57990, 58226, 58227 
Марченко Олександр Павлович 58864, 58935 
Марчін Сковрон 58461 
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Маслов Роман Олександрович 58889 
Масляков Алєксандр Васільєвіч (Масляков Алек-
сандр Васильевич) 

57984 

Матящук Сергій Ігорович 58785 
Махонюк Олександр Володимирович 58358 
Мачоган Володимир Романович 59025 
Машихін Юрій Павлович 58591, 58592 
Машовець Марина Анатоліївна 58495 
Меланіч Кирило Вікторович 58862 
Мельник Віктор Дмитрович 58051 
Мельник Віра Никифорівна 57959 
Мельник Леонід Григорович 58121 
Мельник Мирослав Михайлович 58809 
Мельник Наталія Олександрівна 58206 
Мельник Олександр Ростиславович (Марвиз) 58211 
Мельник Тетяна Миколаївна 58717, 58922 
Мельников Роман Юрійович 58026 
Мельниченко Юліанна Юріївна 58357 
Мендус Анастасія Олександрівна 58671, 58672, 58673 
Месель-Веселяк Віктор Якович 59045 
Мехтієв Андрій Віталійович 58338 
Микитин Юрій Іванович 58635 
Миленко Володимир Сергійович 58709, 58710 
Мирошниченко Вадим Геннадійович 58519 
Мирошниченко Людмила Григорівна 58276 
Михайлик Ольга Петрівна 58481 
Михайлова Емілія Аурелівна 58283 
Михайлович Ярослав Миколайович 59068 
Михайлюк Віталій Миколайович 58095, 58096 
Міаніє М. Ю. (псевдонім) 58291, 58292 
Міаніє М.Ю. (псевдонім) 58086, 58087, 58088, 58089, 58304, 58305, 58306 
Мієдінова Наталія Миколаївна 58419, 58420, 58421, 58515, 58516, 58517, 58518, 

58519 
Міляєва Валерія Робертівна 58487 
Мінічева Галина Григорівна 58725 
Мірзоян Марія Ігорівна 58028 
Мірошніков Олександр Васильович 58942 
Мішуль Дмитро Сежорович 58911, 58912, 58913, 58914, 58915, 58916 
Мішустіна Анна Юріївна (Анна Шерліз) 58338, 58426 
Міщенко Андрій Анатолійович 58830, 58831 
Міщенко Наталя Михайлівна 58647 
Міщенко Юлія Валеріївна 58801 
Мкртчян Араік Рафікович 58432 
Мних Євген Володимирович 58715 
Многодетна Ольга Анатоліївна 58621 
Мовсесян Давид Вачаганович 58252 
Мовчан Оксана Анатоліївна 58463 
Мовчан Сергій Іванович 58251, 58412 
Могільний Сергій Володимирович 58465 
Мозговий Микола Вікторович 58429 
Мокану Пінтілій Пентелійович 58274 
Мокієнко Олена Іванівна 58727 
Мокін Віталій Борисович 58783 
Молодиченко Валентин Вікторович 58197, 58200 
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Молоков Микола Борисович 58754 
Монастирний Артем Васильович 58458 
Мороз Галина Зотівна 58330 
Мороз Микола Сергійович 58326 
Мороз Олександр Володимирович 58682 
Мороз Олександр Федорович 58282 
Морозов Микола Вікторович 58251 
Москаленко Олена Миколаївна 58030, 58031 
Москалець Віктор Петрович 58945 
Москальков Олександр Петрович 58177 
Мосьпан Наталія Миколаївна 58296 
Моторнюк Руслан Леонідович 58627 
Музика Тамара Федорівна 58092 
Музиря Ольга Ігорівна 58023 
Мульска Ольга Петрівна 58358 
Муравський Леонід Ігорович 58809 
Мурадян Леонтій Абрамович 58829, 58830, 58831, 58832 
Мурована Тетяна Олександрівна 58415 
Мусійчук Віолетта Сергіївна 59074 
Мухаметова Анна Вікторівна 58085, 58128 
Мязга Янек Францішкович (Апріль, Іan Aprel, Птаха) 58034 
Мямлін Сергій Віталійович 58829, 58830, 58831, 58832 
Набродов Володимир Захарович 58702 
Нагаєвич Віталій Михайлович 58811, 58812 
Нагула Олена Леонідівна 58487 
Назарець Михайло Миколайович 58360, 58361 
Назаркевич Віктор Вікторович 58703 
Назаров Сергій Олегович 58839 
Назарук Ольга Опанасівна 58864, 58935 
Наливайко Анатолій Петрович 57992 
Негуриця Дмитро Сергійович 58447 
Недобідюк Анжеліка Вікторівна 58657 
Недолужко Марина Юріївна 58402 
Недоцюк Олег Анатолійович 58276 
Нежмудінова Олена Миколаївна 58647 
Неміш Олена Миколаївна (Елена Нэмиш) 58734 
Непша Олександр Вікторович 58197, 58200 
Нерянов Юрій Михайлович 58177 
Нестеренко Алла Никифорівна 58054, 58055 
Нестерова Олена Дмитрівна 58001 
Нижник Максим Євгенович 58162 
Никифорчук Дмитро Йосипович 58640 
Николай Владимиров (псевдонім) 58619 
Нитребич Оксана Олександрівна 58985 
Нікіпелова Олена Михайлівна 58648 
Нікітіна Аліна Вадимівна 58510 
Нікіфоров Дмитро Юрійович 58307, 58308 
Нікіфорова Лілія Олександрівна 58311 
Ніколаєвська Олена Анатолієвна 58054, 58055 
Ніколенко Людмила Миколаївна 58931 
Ніколенко Ольга Миколаївна 57978 
Ніколіч Сергій Вікторович 58908 
Нікольський Михайло Миколайович 58198, 58199 
Нікулін Дмитро Олександрович 58416 
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Ніценко Артем Володимирович 58222 
Ніщименко Марія Олександрівна 58662 
Ніщук Єлізавета Іванівна 58028 
Новак Ілона Петрівна 58398 
Новак Петро Володимирович 58791 
Новаленко Павло Володимирович 58409 
Новицький Станіслав Олексійович 58309 
Новіков Валерій Миколайович 57967 
Новіков Микола Миколайович 57979 
Новікова Марія Миколаївна 57979 
Новожилова Ольга Андріївна 58400 
Новосад Олеся Євгеніївна 57989 
Норузівалуджаї Мохаммад (Mоhammad 
Norouzivaloujaei) 

58972 

Носовський Андрій Миколайович 58712 
Носоненко Олександр Анатолійович 58276 
Обертюр Костянтин Леонідович 58687 
Обідник Микола Дем'янович 58198, 58199, 58359 
Овчаренко Наталія Анатоліївна 58851 
Овчарук Валерія Анатоліївна 58649, 58755, 58773 
Огієнко Світлана Олексіївна 58989 
Оксьон Валентина Іванівна (Оксен Валентина 
Іванівна; Оксен Валентина Ивановна) 

58761 

Олексенко Роман Іванович 58343 
Олексій Вежа (псевдонім) 58988 
Олексійко Вікторія Георгіївна (Шуточкіна, 
Флорінська) 

58690, 58691 

Олійник Оксана Віталіївна 57989 
Олійник Юлія Сергіївна 58866 
Онацький Олексій Віталійович 58774 
Оніцева Аліна Віталіївна 58403 
Онопченко Антон Віталійович 58590 
Онуфрик Олег Павлович 58944 
Онуфрієнко Вілій Петрович 58906 
Орда Олександр Миколайович 58149 
Орлівська Олександра Миколаївна 58273 
Орлов Олександр Борисович 58248, 58249, 58250 
Орлова Лариса Дмитрівна 58826 
Орлова Любов Миколаївна 59057, 59058 
Оруджев Ельчін Раміз огли 58530, 58531, 58532, 58533, 58534, 58535, 58536, 

58537, 58538, 58539, 58540, 58541, 58542, 58543, 
58544, 58545, 58546, 58547, 58548, 58549, 58550, 
58551, 58552, 58553, 58554, 58555, 58556, 58557, 
58558, 58559, 58560, 58561, 58562, 58563, 58564, 
58565, 58566, 58567, 58568, 58569, 58570, 58571, 
58572, 58573, 58574, 58575, 58576, 58577, 58578, 
58579, 58580, 58581, 58582, 58583, 58584, 58585, 
58586, 58587, 58588, 58589 

Осадчий Вячеслав Володимирович 58859, 58860 
Осипенко Ігор Миколайович 58898 
Осінська Ольга Миколаївна 58026 
Остапенко Андрій Олексійович 58008 
Остроумов Іван Вікторович 58314 
Охримець Анна Максимівна 58131 
Павленко Андрій Володимирович 58621 
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Павленко Віталій Миколайович 58590 
Павленко Олена Пантеліївна 58621 
Павленко Стелла Василівна 58755, 58773 
Павлова Валентина Андріївна 58984, 58986, 58987 
Павловський Максим Вікторович 58694 
Палажевич Сергій Миколайович 58210 
Палисаєв Олексій Валерійович 58329 
Палій Аліна Ігорівна 58386, 58625, 58626 
Палій Анатолій Павлович 58946, 58975 
Палій Андрій Павлович 58946 
Пальчук Олександр Олександрович 58185 
Панасюк Лариса Анатоліївна 58001 
Панін Владислав Вадимович 58712 
Панков Дмитро Євгенович 58224 
Пантєлєєва Ірина Вікторівна 58866 
Панфіленко Володимир Наумович (Panopera) 58840 
Папіжук Володимир Миколайович 58784 
Парфенюк Володимир Ігорович (Вова зі Львова) 58174 
Пархоменко Людмила Костянтинівна 58283 
Пасічник Віталій Анатолійович 58229 
Паскалова Анна Георгіївна 58767, 58768 
Патинський Владислав Францевич 58053 
Пахольчук Лариса Анатоліївна 58835 
Пахомов Ігор Юрійович 59029 
Педаченко Євген Георгієвич 58863 
Перегончук Віталій Дмитрович 58359 
Перельмутер Михайло Анатолійович 58966 
Перепелиця Павло Євгенович 58289 
Перетятько Леонід Георгійович 58007 
Пермінова Людмила Аркадіївна 58036, 58037, 58038 
Перов Микола Олексійович 58256 
Перун Богдан Романович 57995 
Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна 58057, 58058 
Петрановська Алла Леонідівна 58159 
Петренко Юрій Антонович 58836 
Петрик Вікторія Ігорівна 58953, 58954, 58955 
Петровська Людмила Миколаївна 58246 
Петровський Олег Анатолійович 58241 
Петрук Василь Григорович 58310 
Петрученко Євгенія Леонідівна 57989 
Петунін Андрій Володимирович 58160, 58449 
Печерський Олег Віталієвич 57993 
Пєтух Анатолій Михайлович 58274 
Пилипенко Георгій-Григорій, Юрій Бондаревський 
(псевдонім) 

58228 

Пилипенко Інна Віталіївна 58185, 58457 
Пилипенко Олег Іванович 59073 
Пилипчук Євген Володимирович 58159 
Пилип'юк Віктор Вікторович 58648 
Пинда Мар'яна Ярославівна 58098, 58099 
Пігуль Віталій Анатолійович 58248, 58249, 58250 
Піддубецька Марина Петрівна 57994 
Піддубна Діна Ігорівна 58335 
Підлісний Василь Миколайович 58278 
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Підлубний Володимир Юрійович 58395, 58396 
Підтереба Михайло Олексійович 58811, 58812 
Підтереба Олексій Іванович 58727, 58811, 58812 
Пілат Олег Леонідович 58709, 58710 
Пілоян Діана Едуардівна 58257 
Пінчук Олександр Іванович 58248, 58249, 58250 
Піркова Оксана Дмитрівна 58487 
Пітин Мар’ян Петрович 58683 
Платонов Дмитро Михайлович 58819 
Плахотнюк Василь Вікторович 58871 
Плохута Вікторія Павлівна 58028 
Поведа Тетяна Петрівна 58960 
Погарський Сергій Олександрович 58013 
Погодіна Ірина Анатоліївна 57981 
Погорелов Сергій Степанович 58731 
Погорелова Марина Полікарпівна 58649 
Подколзін Ігор Вікторович 58748 
Подопригора Владислава Миколаївна 58721 
Подшивайлов Михайло Михайлович 58487 
Подшивайлова Лідія Іванівна 58487 
Позднякова Олена Ігорівна 58460 
Покотилюк Лариса Петрівна 58922 
Покотілов Микола Костянтинович 58164 
Поліщук Анастасія Віталіївна 58663 
Поліщук Дмитро Володимирович 58240 
Полуян Анатолій Вікторович 59073 
Польова Марія Валеріївна 58198, 58199 
Полюга В'ячеслав Олексійович 58220 
Полякова Наталія Володимирівна 58296 
Полянко Віктор Володимирович 58054, 58055 
Поляруш Дмитро Васильович 58791 
Пономарьова Антоніна Петрівна (Кароліна Writes) 58221 
Попель Наталія Олександрівна 57989 
Попенко Ярослав Володимирович 57993 
Попов Олександр Володимирович 58054, 58055 
Попов Юрій Вікторович 58707 
Попова Зінаїда Василівна 58743 
Попова Марія Олександрівна 58621 
Порохова Лариса Анатоліївна 58197 
Посоленик Лариса Ярославівна 58115, 58116 
Посохова Ірина Степанівна 58350, 58354, 58502 
Потапенко Поліна Сергіївна 58406 
Поторак Леонід Міхаіл 58075 
Почтар Костянтин Володимирович 58418 
Праск Святослав Богданович 58245 
Прасолов Євген Якович 59009 
Препелиця Георгій Петрович 58726 
Примаковський Богдан Вікторович 58359 
Присталов Ігор Костянтинович 58503 
Присяжна Тетяна Дмитрівна 58424, 58425 
Прітчін Олександр Анатолійович 59069 
Прокопчук Віта Миколаївна 58231 
Просвірін Дмитро Андрійович 58595 
Прохорова Лариса Анатоліївна 58200 
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Проценко Ігор Олегович 58878 
Проценко Кирило Казимирович 58718, 58719, 58720 
Процик Олександр Петрович 58057, 58058 
Пугач Ірина Григорівна 58384 
Пугач Олег Юрійович 58385 
Пукач Роман Іванович 58462 
Пятниченко Владислав Олександрович 58860 
П'ятчаніна Тетяна Віталіївна 58786 
Р. Поруб’янська (псевдонім) 57999 
Рабоча Ганна Вікторівна 58244 
Радіонова Вікторія Олександрівна 58342, 58853 
Радченко Сергій Іванович 58316 
Радько Оксана Володимирівна 58028 
Раєвська Діна Сергіївна 58705 
Разумовський Артем Костянтинович 58298 
Разумовський Костянтин Веніамінович 58298 
Ракітянський Дмитро Миколайович 58447 
Распопова Юлія Олександрівна 58645 
Рафальський Данило Анатолійович 58927 
Рафальський Костянтин Анатолійович 58927 
Рафіков Олександр Римович 58487 
Рева Олег Віталійович 58173 
Ревенко Даніїл Сергійович 58201, 58202, 58203 
Ревенко Олексій Анатолійович 58387, 58388, 58389 
Редзель Кристина Юріївна 58834 
Рейс Денис Ігорович 58927 
Рехтета Любов Олександрівна 59017 
Речицький Олександр Наумович 58808 
Речич Олександр Леонідович 58711 
Решетняк Олександр Володимирович 58706 
Решнова Світлана Федорівна 58808 
Рєпін Юрій Сергійович 58309 
Рибалко Наталя Володимирівна 58028 
Рижко Ігор Юрійович 58910 
Рижук Василь Андрійович 58810 
Риндзак Ольга Тадеївна 58358 
Рищенко Оксана Олександрівна 58852, 58853, 58924 
Роганов Володимир Петрович 58287, 58288 
Роганов Геннадій Георгийович 58337 
Рогожнікова Оксана Василівна 58853, 58924 
Рогуліна Марина Ричардівна 58351 
Родіна Ірина Ігорівна 58476, 58477, 58759, 58760 
Родченко Василь Васильович 58317 
Родченко Олександр Васильович 58317 
Родюк Богдан Станіславович 58896 
Розвадовський Володимир Іванович 58635 
Розинська Наталія Миколаївна 58603 
Романенко Ніна Михайлівна 58336 
Романенков Юрій Олександрович 58201, 58202, 58203 
Романенкова Юлія Вікторівна 58498 
Романча Олексій Олександрович 58805 
Романчук Марина Євгенівна 58649, 58755, 58773 
Ромигайло Андрій Васильович 58898 
Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна 58411 
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Росоловська Світлана Олексіївна 59014, 59027 
Рохварг Сергій Леонідович 58151, 58152 
Рощепкін Олександр Андрійович 58229 
Рубас Роман Мирославович 59015 
Рубцов Анатолій Львович 58599 
Руденко Олексій Валерійович 59050 
Руденко Сергій Петрович 58465, 58466 
Рудич Ольга Василівна 58054, 58055 
Рудницький Євген Анатолійович 58695 
Рудніченко Дар'я Сергіївна 58594 
Рудченко Олександра Віталіївна 58504 
Рудь Варвара Борисівна 58414 
Рудь Микола Володимирович 58156 
Русевич Андрій Олександрович 58749 
Рустам Рашидов  (Рашик) 58885 
Рягузов Олександр Юрійович (ИЗВЕКОВ АЛЕК-
САНДР) 

58297 

Рязанова Олена Юріївна 58333 
Рязанцева Наталя Миколаївна 58853 
Рясик Марина Валеріївна 58407 
Савенко Вадим Володимирович 58282 
Савицька Анастасія Григорівна 58281 
Савлук Віталій Євгенович 58011, 58012 
Савченко Андрій Володимирович 58640 
Савченко Василь Антонович 58265 
Савченко Костянтин Борисович 58832 
Савчук Володимир Михайлович (Х-Vlad) 58334 
Савчук Ольга Михайлівна 58873 
Савчук Тамара Олександрівна 58409 
Савчук Юлія Володимирівна 57989 
Садова Уляна Ярославівна 58358 
Садовий Микола Ілліч 58666 
Саєнко Наталія В'ячеславівна 58707 
Сай Нонна Степанівна 58479 
Сакович Ольга Костянтинівна (псевдонім) 58920 
Самодін Олексій Ігорович 58000 
Самойленко Іван Андрійович (Ів Особис) 57966 
Самойленко Ірина Володимирівна 58526 
Самусько Богдан Миколайович 58219 
Сапатова Марія Вікторівна 58028 
Сапун Тетяна Олександрівна 58197, 58200 
Сафін Ігор Вікторович 58687 
Сахненко Ольга Ігорівна 58648, 58725 
Свєтной Роман Станіславович 58921 
Свинаренко Андрій Андрійович 58726 
Свистун Юрій Анатолійович 58162 
Свірко Володимир Олександрович 58599 
Світлична Софія Олександрівна 58057, 58058 
Свіщов Олександр Юрійович 58841 
Северин Леонід Іванович 58310 
Семенів Марія Рудольфівна 58689 
Семенов Віктор Васильович 57967 
Семенов Сергій Олександрович 58154 
Семенова Інна Георгіївна 58647, 58773 
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Семеренко Ігор Сергійович 58126 
Семерня Оксана Миколаївна 58959, 58960, 58961 
Семів Любов Казимирівна 58358 
Сенін Володимир Вікторович 58276 
Сеньйора Ель-Дупель (псевдонім) 58052 
Сербова Зінаїда Федорівна 58773 
Серга Едуард Миколайович 58726 
Сергей Даль (псевдонім) 58118 
Сердюк Наталія Леонідівна 57985 
Сердюк Павло Віталійович 58985 
Серебренніков Євген Борисович 58001 
Серж Арденн (псевдонім) 57965 
Сетнік Наталія Юріївна 58120 
Сибірянська Юлія Володимирівна 58699 
Сиволапенко Олександр Ігорович 58696, 58697 
Сидоренко Сергій Іванович 58320, 58321, 58322 
Сидоров Дмитро Анатолійович 58515 
Сидорук Володимир Антонович 58054, 58055 
Сингаївська Олександра Іванівна 58956 
Синиця Валентин Іванович 58968 
Синиця Валентина Григорівна 58525 
Синявський Володимир Федорович 58047, 58048, 58049 
Сисоєва Світлана Олександрівна 58613 
Ситов Віктор Миколайович 58648 
Сіваконева Ганна Олександрівна 58057, 58058 
Сівець Оксана Олександрівна 57994 
Сіденко Володимир Павлович 58600 
Сілаков Артем Ігорович 58889 
Сільвестров Антон Миколайович 58787 
Сімонцева Людмила Олександрівна 57979 
Сімсон Ольга Едуардівна 58828 
Сірик Валентина Андріївна 57986 
Сірик Олександр Миколайович 58191 
Сітніков Андрій Володимирович 58758 
Скибенко Віктор Миколайович (Viktor 81) 58938 
Скоренцова Анна Михайлівна 58655 
Скорина Любов Миколаївна 58783 
Скочик Дмитро Олегович 58709, 58710 
Скринник Олексій Миколайович 58787 
Скрипинець Анна Василівна 58707 
Скуйбіда Олег Юрійович 58995 
Слабкий Геннадій Олексійович 58149 
Славна Оксана Анатоліївна 58002 
Слєпцов Олег Семенович 58194, 58225 
Слинько Віктор Григорович 58811 
Слободський Ігор Анатолійович (Гарріс, GarryS) 58374, 58375, 58376, 58377, 58378 
Слободяник Денис Сергійович 57997 
Слобожан Даніїл Іванович 58967 
Слобожан Лариса Іванівна 58967 
Слюсаренко Марина Олександрівна 58814 
Слюсаренко Олена Василівна 58638 
Смаглюк Любов Вікентіївна 58413, 58414, 58822 
Смирнов Олексій Олексійович (Ksenon) 58708 
Смирнова Наталія Павлівна 59048, 59049 
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Смислов Сергій Юрійович 58727 
Смірнова Катерина Володимирівна 58621 
Сміянов Владислав Анатолійович 58130 
Сміянова Ольга Іванівна 58130 
Смоленський Євгеній Васильович 58648 
Смольська Лариса Юріївна 58525 
Сніжко Євгеній Володимирович 59042 
Собко Віктор Сергійович 58240 
Собколов Антон Дмитрович 58475 
Собцов Олександр Володимирович 59065 
Сокол Володимир Вікторович 58380 
Соколова Наталія Михайлівна 58880 
Соколовська Валентина Олегівна 58621 
Соколовський Анатолій Олександрович 58070, 58071, 58072, 58073, 58074 
Соколовський Антон Ігорович 58735 
Соколовський Антон Теодорович 58735 
Соломенцев Олександр Васильович 58596 
Солопко Євген Андрійович 58029, 58030 
Солоха Максим Олександрович 58276 
Сорокін Сергій Петрович 59068 
Сосін Іван Кузьмич 58924 
Спеціальний Миколай Миколайович 58887 
Спиця Ярослав Олегович 58714 
Співаковський Олександр Володимирович 58849 
Спіріна Ірина Дмитрівна 58431 
Споляк Ростислав Миронович 58823 
Срібняк Ігор Володимирович 58483 
Ставицький Павло Валерійович 58219 
Станчев Вадим Григорович 58442 
Стариченко Олександр Павлович 58863 
Стародумова Аліна Вячеславівна 58005 
Старчевод Юрій Анатолійович 58473 
Стасенко Наталія Анатоліївна 58805 
Степаненко Олександр Юрійович 58824 
Степанець Володимир Юрійович 58895 
Степанов Олесь Ігорович 58927 
Степура Марина Михайлівна 59046, 59047 
Стеценко Дмитро Глібович 58943 
Стеценко Олександр Юрійович 58196 
Стецишин Микола Миколайович 58197, 58200 
Стець Роман Сергійович 58457 
Стовбур Петро Олександрович 58947 
Стогній Олексій Вадимович 58256 
Столярик Павло Олегович 58219 
Столярчук Ярослава Михайлівна 57992 
Сторчовий Андрій Сергійович 58711 
Стоян Лілія Сергіївна 58521 
Стратонов Василь Миколайович 57979, 58849 
Страшок Лариса Анатоліївна 58283 
Стрига Михайло Вікторович 58282 
Суков Геннадій Сергійович 58265 
Сулима Надія Іванівна 58929 
Сумець Олександр Михайлович 58345, 58923, 58989 
Суперфін Лариса Миколаївна (Lora Superfin) 57988, 58371, 58372 
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Супрун Лариса Вячеславівна 58314 
Сурядна Наталія Миколаївна 58197, 58200 
Сусло Юрій Олексійович 58240 
Сухарєв Денис Євгенович 58726 
Сухая Марина Юріївна 58853 
Суховій Вікторина Федорівна 58725 
Сушкова Ольга (псевдонім) 58788, 58789 
Сьомочкіна Світлана Марківна 58940, 58941 
Таірова Катерина Анатоліївна (RemiX) 58239 
Тайкало Олег Володимирович 58711 
Тамара Дука (псевдонім) 58195 
Танько Ельвіра Сергіївна 58667, 58668 
Тараканов Сергій Вікторович 58156 
Таран Оксана Петрівна 58487 
Тарануха Владислав Іванович 58450 
Тарасенко Антон Васильович 58709, 58710 
Тарасенко Олег Сергійович 58640 
Тарасенко Світлана Вікторівна 58130 
Тарасуль Олександр Геннадійович 58474 
Тарасюк Дмитро Олегович 58430 
Тарнопольський Андрій Віліанович 58709, 58710 
Твердохліб Наталія Олегівна 59062 
Тевяшев Андрій Дмитрович 58827 
Теодор Брід (псевдонім) 59038 
Терещенко Марина Олександрівна (Марина Терес) 58106, 58522 
Терещенко Михайло Юрійович 57997 
Терещенко Тетяна Павлівна 58999 
Терновий Петро Анатолійович 58648 
Тесленко Лариса Григорівна 58178 
Теслюк Роман Тадейович 58358 
Тетеряченко Михайло Миколайович 58126 
Тимошенко Гліб Валерійович 58993 
Тимошенко Наталья Петрівна 57986 
Тинькова Альона Анатоліївна 58320 
Тихомиров Роман Анатолійович 59070, 59071 
Тихонюк Тетяна Олександрівна 57964 
Тімін Володимир Костянтинович (Тим Володин) 58936 
Тіміна Марина Володимирівна (АнгеліЯ) 58937 
Тімков Олексій Миколайович 58450 
Тітова Віра Юріївна 58040 
Тіховська Тетяна Миколаївна 58930 
Ткач Андрій Вікторович 58700 
Ткач Олена Олександрівна 58339 
Ткаченко Віктор Дмитрович 58248, 58249, 58250 
Ткачишина Наталія Юріївна 58062 
Ткачук Галина Теодорівна 58684, 58685 
Ткачук Олег-Ігор Федорович (Оііі Фтар ) 58214 
Ткачук Олег-Ігор Федорович (Оііі Фтар) 58215 
Ткачук Сергій Григорович 58161, 58163 
Тодоренко Регіна Петрівна 58744, 58745, 58746 
Тодорова Олена Іванівна 58755 
Токарєв Артем Вікторович 58714 
Толочко Валентин Михайлович 58091, 58092, 58157 
Томило Євгеній Миколайович 58238 
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Тонконога Ірина Василівна 58621 
Топчій Олена Ігорівна 58743 
Тохтамиш Олександр Михайлович 58487 
Третяк Володимир Васильович 58590 
Третяк Наталія Миколаївна 58172 
Третяк Платон-Андрій Романович 58281 
Тринус  Валерій Григорович 58670 
Трифонова Олена Михайлівна 58666 
Тронза Галина Євгенівна 58276 
Тронько Віра Володимирівна 58717 
Трошина Анна Ігорівна 58028 
Труфанова Лілія Сергіївна 58593 
Труш Юлія Тимофіївна 58645 
Туваржієв Валентин Карпович 58730 
Тумасова Катерина Петрівна 58279, 58280 
Тупік Іван Якович 58265 
Тучковенко Оксана Аркадіївна 58725 
Тучковенко Юрій Степанович 58648, 58725 
Улибіна Валентина Олексіївна 58621 
Уманська Катерина Вікторівна 58787 
Усачова Валентина Євгенівна 58812 
Устинов Петро Олександрович 58316 
Устинова Валентина Миколаївна 58278 
Файн Зорій Юхимович 58704 
Файфура Сергій Григорович 58018, 58845, 58951 
Феденко Єлизавета Сергіївна 58431 
Федірко Володимир Олегович 58863 
Федоренко Кристина Сергіївна 58659 
Федорко Дмитро Євгенович 58063 
Федорова Анастасія Сергіївна 58590 
Федорченко Сергій Васильович 58066 
Федорчук Сергій Олександрович 58426 
Федосов Віктор Михайлович 59046, 59047 
Федущак Марія Львівна 58958 
Федя (псевдонім) 58604, 58605, 58606, 58607 
Фельдман Олександр Вікторович 58019 
Філиппова Світлана Валеріївна 58509 
Філічкіна Ольга Юріївна 58688 
Філь Олександр Васильович 58802 
Фічковський Андрій Анатолійович 58273 
Фішкін Костянтин Володимирович 58907 
Флорко Тетяна Олександрівна 58726 
Фокін Вітольд Павлович 58609 
Фрейдлін Михайло Павлович 58874 
Фрідман Михайло Семенович 58602 
Фролов Володимир Костянтинович 58878 
Фурсович Оксана Іванівна 58028 
Хабчик Аркадій Семенович 59036 
Харечко Надія Володимирівна 58639 
Харченко Анна Миколаївна 58880 
Харченко Валерія Юріївна 58078 
Харченко Василь Петрович 58813 
Харченко Володимир Петрович 58313, 58315, 58595 
Хаустова Катерина Олександрівна 58472 
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Хецеліус Ольга Юріївна 58726 
Хижко Віталій Дмитрович 58702 
Хіміч Олександр Миколайович 58054, 58055 
Хлівний Микола Григорович 58204 
Хлоєв Сергій Михайлович 58001 
Хлус Стела Георгіївна 58148 
Хмара Петро Якович 58390, 58391 
Хмелевський Микола Олександрович 58853 
Хмельницька Тетяна Іванівна 58176 
Холіна Тетяна Іванівна 58864 
Хома Михайло Степанович (Дзідзіо) 58174, 58175 
Хоменко Вікторія Юріївна 58658 
Хоменко Галина Василівна 58647 
Хоменко Дарина Романівна 58651 
Хоменко Олександр Володимирович 58232, 58233, 58234 
Хоменко Ольга Володимирівна 58263, 58264 
Хомуленко Тамара Борисівна 58010 
Хомутенко Максим Володимирович 58666 
Хомякевич Максим Йосипович 58968 
Хохлов Валерій Миколайович 58647 
Храмова Олеся Олександрівна 58128 
Храповицький Ігор Анатолійович 58044 
Христова Тетяна Євгенівна 58769 
Хрущак Володимир Вікторович 58791 
Хрущак Сергій Вікторович 58791 
Цапок Сергій Олексійович 58358 
Цатурян Гоар Шагенівна 59051, 59052, 59053 
Целовальніков Олексій Юрійович 58700 
Цельник Володимир Васильович 58265 
Цибульська Ірина Василівна 58408 
Цивільський Федір Миколайович 58839 
Циганков Валерій Львович 58863 
Циганчук Тетяна Володимирівна 58487 
Цимбал Надія Миколаївна 58399 
Цимбалюк Світлана Олексіївна 58265 
Цорулік Юрій Вікторович 58105 
Цуркан Вячеслав Іванович 57995 
Чабан Тарас Іванович 58062 
Чайченко Ольга Олексіївна 58890 
Чалов Валерій Іванович 58452 
Чванов Леонід Максимович 58770, 59064 
Чебатарьов Вадим Сергійович (Loud Be) 58004 
Челомбітько Віктор Федорович 59072 
Чемезова Катерина Іванівна (Катя Che, Катя Че) 58872 
Чепелевська Людмила Андріївна 58149 
Чепіль Ольга Ярославівна 58212 
Червоненко Ігор Альфредович 58183 
Чередніченко Андрій Леонідович 58192 
Черкасов Дмитро Володимирович 58362, 58363, 58364, 58365, 58366, 58367 
Черкашин Анатолій Михайлович 58911, 58912, 58913, 58914, 58915, 58916 
Черкашина Катерина Ігорівна 58475 
Черненко Дмитро Сергійович 58205 
Черненко Олександр Миколайович 58204 
Чернєй Володимир Васильович 58639, 58640 
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Чернишов Володимир Михайлович 59066 
Чернишов Олексій Сергійович 58621 
Чернін Євген Юрійович 58891, 58892 
Черніченко Віктор Васильович 57967 
Черноволик Галина Олександрівна 58120 
Чернушкіна Оксана Олександрівна 58265 
Чернявський Сергій Сергійович 58639, 58640 
Черняк Ігор Йосипович 58301, 58302 
Чернякова Юлія Георгіївна 58726 
Чехун Василь Федорович 58786 
Чижевська Аліна Юріївна 58441 
Чикін Сергій Вікторович 59034 
Чикор Тетяна Олександрівна 57986 
Чистяков Олексій Валерійович 58054, 58055 
Чистякова Тамара Василівна 58054, 58055 
Чмелик Олександр Миколайович 58675, 58676, 58677, 58678, 58679, 58680 
Чмир Микола Васильович 59050 
Чмир Олена Сергіївна 58383 
Чорний Вадим Миколайович 58177 
Чорній Наталія Володимирівна 59059, 59060 
Чуйко Олександр Олександрович 58712 
Чукіна Олена Миколаївна 58762, 58763 
Чумак Віра Володимирівна 58621 
Чумак Ольга Володимирівна 58370 
Чумаченко Тамара Михайлівна 58076 
Чурилов Микола Миколайович 58368, 58369 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 58649, 58755, 58773 
Шалаєв Володимир Олексійович 58279, 58280 
Шалімова Ірина Миколаївна 58348, 58350 
Шапарь Артем Володимирович 58379 
Шапенко Євгенія Миколаївна 58165 
Шаповал Юрій Іванович 58754 
Шаповалов Валентин Валерійович 58852, 58853, 58924 
Шаповалов Валерій Володимирович 58295, 58342, 58852, 58853 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 58295, 58342, 58853 
Шапошник Владислав Юрійович 58829, 58830, 58831, 58832 
Шариков Денис Ігорович (Діоніс Асоров) 58484 
Шаталов Олександр Семенович 58047, 58048, 58049 
Шашков Павло Сергійович 58617 
Швадчин Ігор Олександрович 57961, 57962 
Швець Наталія Миколаївна 58755, 58773 
Шевченко Олексій Володимирович 58819 
Шевченко Ольга Леонідівна 57992 
Шевченко Павло Володимирович 58709, 58710 
Шевякін Дмитро Юрійович 58254 
Шекк Павло Володимирович 58725 
Шелєпов Владислав Юрійович 58222 
Шепелєв Володимир Леонідович 58255 
Шерман Михайло Ісаакович 57979, 58849 
Шешеня Аркадій Григорович 58001 
Шиманська Анна Анатоліївна 58017 
Шинкаренко Василь Федорович 58017 
Шинкаренко Володимир Федорович 59034 
Шинкарук Андрій Володимирович 58791 
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Шишка Ігор Васильович 58177 
Шквірін Дмитро Леонідович (Шквирин Дмитрий Ле-
онидович) 

58016 

Шкель Юрій Андрійович 58362, 58363, 58364, 58365 
Шкляр Вікторія Вікторівна 58207 
Шкута Олег Олегович 58850 
Шмалій Іван Андрійович 58608 
Шмелев Олександр Сергійович 58889 
Шовгенюк Михайло Васильович 58689 
Шокарев Олександр Миколайович 59068 
Шпанковська Ніна Григорівна 58645 
Шпатенко Віктор Сергійович 58186 
Шпатенко Тетяна Вікторівна 58186 
Шпіца Роксолана Ігорівна 58290, 59041 
Шпортько Олександр Володимирович 58216 
Штефан Людмила Володимирівна 58354, 58502 
Штефан-Токіч Інна Анатоліївна 58286 
Шуєнкін Володимир Олександрович 58813, 58814 
Шумілов Руслан Федорович 58300 
Шустерман Тамара Йосипівна 58431 
Шутов Володимир Григорович 58316 
Щерба Віталій Володимирович 59014 
Щербінська Олена Станіславівна 58045 
Щур Микола Іванович (Микола Гулько) 58181 
Щур Сергій Володимирович 58433 
Юдін Михайло Айзікович 58505 
Юдін Олександр Петрович 58253 
Юревич Анна Юріївна 58487 
Юр'єва Ірина Михайлівна 58318 
Юрик Ярина Михайлівна 58277, 58756 
Юрій Смотрич (псевдонім) 58499 
Юхимович Віктор Романович 58883 
Юхимович Оксана Віталіївна 58883 
Юшкова-Токарєва Яна Владиславівна 58714 
Ющик Олексій Олексійович 58068 
Яворський Андрій Сергійович 58898 
Яворський Олександр Леонідович 58724 
Ягода Павло Олександрович 58395, 58396 
Якименко Світлана Іванівна 58235, 58236 
Якимець Аліна Володимирівна 58477, 58760 
Якимець Володимир Вікторович 58476, 58477, 58759, 58760 
Якимець Марина Володимирівна 58477, 58760 
Якимець Мар'яна Миколаївна 58094, 58132 
Яковенко Віктор Олексійович 58511 
Яковенко Ірина Валентинівна 58082, 58083, 58127 
Яковець Володимир Іванович 58327 
Яковина Віталій Степанович 58985 
Якушевич Вадим Володимирович 58139, 58140, 58141 
Ямпольський Леонід Стефанович 58776 
Янін Олексій Євгенович 58050 
Яновський Максим Едуардович 58056 
Янченко Віталій Ігорович 57961, 57962 
Яремко Олег Іванович 58209 
Яремчук Андрій Андрійович 58153 
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Яремчук Володимир Володимирович 58059 
Яров Ярослав Сергійович 58648 
Ярош Наталія Петрівна 58150 
Ярошенко Ірина Петрівна 58656 
Ясинський Михайло Євгенович 58869 
Яхно Антон Сергійович 58871 
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найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Вінницький національний технічний університет  58310, 58311, 58783 
Державна наукова установа "Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини" Дер-
жавного управління справами 

 58330 

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

 58090, 58248, 58249, 58250 

Державне підприємство "Український державний  
науково-виробничий інститут зйомок міст та 
геоінформатики ім. А.В.Шаха" (ДП "УКРГЕОІНФОРМ")

 58864, 58935 

Державне підприємство "Центр державного земель-
ного кадастру" 

 58709, 58710 

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатсь-
кий національний університет імені Василя Стефа-
ника" 

 58247, 58252, 58635, 58820, 58821, 58944, 58945, 
59031 

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

 58093, 58094, 58095, 58096, 58097, 58098, 58099, 
58100, 58101, 58102, 58110, 58111, 58112, 58113, 
58114, 58115, 58116, 58117, 58132, 58134, 58135, 
58136, 58137, 58138, 59010, 59011, 59012, 59013, 
59014, 59015, 59024, 59025, 59026, 59027, 59028, 
59059, 59060, 59061, 59062, 59063 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 58395, 58829, 58830, 58831, 58832, 58932 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 58396 

Дочірнє підприємство "Компанія "Atlas" (з 100% 
іноземним капіталом) 

 58422, 58423 

Дочірнє підприємство "Придніпровські фонди" При-
ватного акціонерного товариства "Придніпровська 
фондова біржа" 

 58933 

Житомирський державний технологічний 
університет 

 58624 

Запорізький національний технічний університет  58876 
Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної академії наук України 

 57967 

Інститут експериментальної патології, онкології і 
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної 
Академії наук України 

 58786 

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

 58047, 58048, 58049, 58054, 58055, 58838 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства 
освіти і науки України і Національної академії наук 
України 

 58222 

Інститут регіональних досліджень Національної 
академії наук України 

 58220, 58358 

Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця 
Національної академії аграрних наук України 

 58991, 58992 

Інститут свинарства і агропромислового виробниц-
тва Національної академії аграрних наук України 

 58727 

Інститут фізики конденсованих систем Національної 
академії наук України 

 58689 

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

 58159 
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найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 58712 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 58206, 58207 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 58287, 58288, 58715, 58716, 58717, 58922 

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-
дослідний інститут соціально-економічного розвитку 
міста" 

 58192 

Комунальний заклад "Херсонська дитяча обласна 
клінічна лікарня" 

 58001 

Корпорація "Науково-виробниче об'єднання 
"Аеротехніка" 

 58362, 58363, 58364, 58365, 58366, 58367 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 57976, 57977 

Національна академія внутрішніх справ  58639, 58640 
Національна металургійна академія України  58296, 58645 
Національний авіаційний університет  58313, 58314, 58315, 58316, 58317, 58318, 58594, 

58595, 58596, 58597, 58598, 58599, 58600, 58601 
Національний аерокосмічний університет  
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут" 

 58201, 58202, 58203, 58590 

Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 59045 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 58017, 58229, 58787 

Національний транспортний університет  58694, 58695, 58879, 58880 
Національний транспортний університет  58160, 58161, 58162, 58163, 58164, 58165, 58166, 

58449, 58450 
Національний університет "Львівська політехніка"  58217, 58706, 58985 
Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України 

 58323, 58324, 58325, 58326 

Національний університет імені І. Франка  58706 
Національний фармацевтичний університет  58091, 58092, 58157 
Одеська національна академія зв'язку  
ім. О.С. Попова 

 58774 

Одеський державний екологічний університет  58621, 58647, 58648, 58649, 58725, 58726, 58751, 
58755, 58773 

Приватне підприємство "УКРАВІАСЕРВІС"  58476, 58477, 58759, 58760 
Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий 
центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках" 

 58754 

Публічне акціонерне товариство "Українська 
автомобільна корпорація" 

 58602 

Служба безпеки України  58184, 58737, 58738, 58739, 58740, 58741, 59000, 
59001, 59002, 59003 

Сумський державний університет  58121, 58130, 58131 
Таврійський державний агротехнологічний 
університет 

 58251, 58412 

Театрально-концертна студія інвалідів "Добробут та 
злагода" 

 58060 

Тернопільська державна медична академія  
ім. І.Я. Горбачевського 

 58133 

Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 

 58041 
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найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмежено відповідальністю "Діалінк"  58979, 58980 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ-
БОКС" 

 58711 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙТІ 
ТІМ" 

 58819 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альмо-
тек" 

 58019 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Альфаметрік" 

 58898 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АС-
ТУМ" 

 58667, 58668 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Беніш 
Джі Пі еС Україна" 

 58379 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Вагоновимірювальні системи-Сервіс" 

 58917 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГлобалМані" 

 58791 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Глобальні технологічні системи" 

 58714 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О.-
Трейдер Інтернаціонал" 

 58143 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - 
ТРЕЙДЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 58142, 58144, 58145, 58146, 58147 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - 
ТРЕЙДЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 58899 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІРЕКТ 
МАРКЕТИНГ СОЛЮШЕНЗ" 

 57982, 57983 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕЛАЄНС-СЕРВІС" 

 58895 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС-
КЕЙП КВЕСТ" 

 58939 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНПРОТЕХ" 

 58805, 59042 

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

 58679 

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

 58675, 58676, 58677, 58678, 58680 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консал-
тингова компанія "СІДКОН" 

 58223, 58978 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАБ І 
ФАРМА ІНЖИНІРИНГ" 

 58171 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛЕОПОЛІС ДЖАЗ" 

 58191 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науко-
вий центр вивчення ризиків "РІЗІКОН" 

 58889 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Онгоза"  58995 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПЛАСІС" 

 58901 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр 
Інтернешнл" 

 58682 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РІНВЕСТ ТЕХНОЛОГІЇ" 

 58910 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіті 
Профіт" 

 58300 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтіка"  58736 
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Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ-
ЛАЙН ІТ" 

 58500, 58501 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАХО 
СЕРВІС" 

 58312 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні інформаційні технології" 

 58151, 58152 

Українська академія друкарства Міністерства освіти і 
науки України 

 58823 

Українська інженерно-педагогічна академія  58213, 58348, 58349, 58350, 58351, 58352, 58353, 
58354, 58355, 58356, 58502, 58866, 58867, 58868 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 
Національної академії наук України 

 58212, 58809 

Фізична особа-підприємець Яковенко Віктор 
Олексійович 

 58511 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 58460, 58510, 58512, 58513, 58836 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 58187, 58188, 58189 

Харківський національний медичний університет  58653, 58654, 58824 
Харківський національний університет будівництва і 
архітектури 

 58707 

Харківський національний університет імені В.Н. 
Каразіна 

 58013 
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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 

№ 52740 Товариство з обмеженою відповідальністю "Азовналадка", пр-т Адмірала Рахімова, 80,  

м. Маріуполь, Донецька обл., 87517  

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

№ 52707 18.02.2015 

№ 52708 18.02.2015 

№ 56836 18.02.2015 

№ 48597 02.03.2015 

№ 56323 02.03.2015 

№ 53618 09.03.2015 

№ 58051 18.03.2015 
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