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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59076  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Загальна 
структура, мета та інформаційне наповнення періодичних творів 
"ЩОМІСЯЧНЕ АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ "АНАЛІЗ ПОДІЙ І 
ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ВІЙН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено план отримання узагальненої аналітичної 
інформації про сучасну ситуацію в Україні та за кордоном в сфері 
кібербезпеки та інформаційних війн. Аналіз основних подій у сфері 
кібербезпеки в Україні та за кордоном.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59077  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Анкета для лікарів з оцінки результатів 
впровадження медико-технологічних  документів з надання медичної 
допомоги при цукровому діабеті 2 типу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкета представляє собою валідну анкету, створену на основі 
опитувальника дослідження GUIDANCE, адаптовану, перекладену на 
українську мову і доповнену 20 питаннями відповідно до особливостей 
української нормативної бази.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59078  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хостікоєв Анатолій Георгійович  
 

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)  П'єса "Люкс для іноземців"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія відбувається у невеличкому французькому містечку, на кордоні з 
Німеччиною. Місцевий готель переповнений. На фестиваль Св. 
Вольганга приїхало багато гостей з різних країн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59079  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Загальна 
структура, мета та інформаційне наповнення творів 
"ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ "ЗАРУБІЖНИХ 
КРАЇН. ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ, ПРОЦЕСИ ТА ЗАГРОЗИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі викладено план отримання узагальненої аналітичної 
інформації про сучасну політичну та економічну ситуацію в певній 
країні за певний період часу, зарубіжні вектори впливу на ситуацію, 
події.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59080  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовик Андрій Вячеславович, Веха Олексій Олександрович, Литвин 
Вадим Іванович, Трубніков Ігор Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

5 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система енергомоніторингу" 
("АСЕМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для вирішення питання контролю, підвищення ефективності 
споживання та раціонального використання паливно-енергетичних 
ресурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59081  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Наталія Юріївна, Гінтова Марина Герцівна, Левченко Тетяна 
Павлівна, Тімофєєв Максим Анатолійович, Вараниця Микола 
Миколайович, Лунін Едуард Олександрович, Осипюк В'ячеслав 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Іноваційні сервіси" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення веб-сайту та його 
сервісів Pensia версія 1.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59082  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Євген Сверстюк. Шевченко понад часом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка есеїв відомого філософа, письменника, дисидента Євгена 
Сверстюка, присвячених Великому Кобзареві. Шевченкова тематика в 
совєтські часи належала до стратегічно важливих.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59083  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Євген Сверстюк. На полі чести. Книга 1. Невже то я?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книжці зібрані та впорядковані у хронологічному порядку спогади 
дисидента, філософа, письменника Євгена Сверстюка, записані ним 
особисто, або залишені у формі інтерв'ю та бесід.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59084  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Валентина Віталіївна  
 

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 "Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою 
документів і свідчень (упорядник Валентина Шевченко)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перша світова війна відкрила нову епоху історії людства. Побачити 
масштабність соціальних потрясінь, картини жахіть бойових дій, 
трагедію військового полону та біженства допоможуть офіційні 
документи армійського командування, жандармерії, установ і 
організацій, спогади та приватне листування солдатів, жителів тилу, 
фотоматеріали, карти, знімки артефактів часів війни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59085  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадаєв Юрій Іванович, Блиндарук Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "NURBS-технологія в геометричному моделюванні 
складних Об'єктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії наводяться основи теорії побудови NURBS-кривих і 
NURBS-поверхонь. Описуються особливості їх застосування в 
геометричному моделюванні складних Об'єктів. Розглядаються 
алгоритми розрахунку NURBS-кривих і поверхонь 3-го, 4-го і 5-го 
ступеня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59086  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Екологічний менеджмент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник дозволяє сформувати системне мислення та необхідну 
сукупність знань щодо прийняття екологічно коректних управлінських 
рішень на всіх ієрархічних рівнях здійснення господарської діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59087  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іцковська Ірина Владиславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний художній твір "Неосы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "Неоси" автора І. В. Іцковської відноситься до жанру соціальна 
фантастика. НЕОСИ - диво генної інженерії, нова ступінь в еволюції 
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людини. Людей лякає "запрограмованість" неосів і турбує те, що, як 
продукт науково-технічного прогресу, вони частенько мають перевагу 
над людьми. Але все змінюється і конфлікти зникають.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59088  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  EPOLETS (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 "Сингл "То Різдво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"То Різдво" - сингл гурту EPOLETS, складається з однієї пісні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59089  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березовський Олег Миколайович (BON)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Надвечір'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59090  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Вячеслав Олегович, Кузичев Сергій Владиленович, 
Капустеринський Роман Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Малюнки, ілюстрації та текстова частина 
комп'ютерних ігор для розвитку когнітивних функцій людини "В-
Trainika"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана збірка творів є матеріалом для наповнення розвивальних 
комп'ютерних ігор, що об'єднані єдиним творчим задумом та 
призначені для тренування різних інтелектуальних навичок 
користувачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59091  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Вячеслав Олегович, Кузичев Сергій Владиленович, 
Капустеринський Роман 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 для розвитку 
когнітивних функцій людини "В-Trainika"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є платформою для функціонування розвивальних 
комп'ютерних ігор, що об'єднані єдиним творчим задумом та 
призначені для тренування різних інтелектуальних навичок 
користувачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59092  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллєр Ігор Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Юрист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молодий хлопець, Єгор Мітін, влаштовується помічником юриста на 
велике підприємство. Набираючись досвіду, він стикається з різними 
перешкодами як у особистому житті, так і у професійній сфері. 10 років 
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потому, у зв'язку із складною політичною  та економічною ситуацією в 
країні, головний герой втрачає все, що мав та повертається туди, 
звідки розпочав.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59093  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беспалов Сергій 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)  Письмовий твір "План робочого семінару "Зліт при відсутності 
видимості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Семінар для власників брендів і бізнесів з різних галузей економіки. 
Формат семінару є оригінальним, оскільки заснований на генеруванні 
ідей та перенесенні рішень власниками брендів з однієї галузі 
економіки в іншу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59094  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

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, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Propaedeutics 
of Therapeutic Dentistry"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали знайомлять студентів з анатомо-фізіологічними 
особливостями органів порожнини рота, класифікацією 
стоматологічного інструментарію та обладнання стоматологічних 
кабінетів, питання ергономіки, деонтології та структури 
стоматологічної служби.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59095  
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Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Залізняк Марта Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали знайомлять студентів з етіологією і патогенезом 
захворювання зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх 
діагностику, лікування і профілактику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59096  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали знайомлять студентів з етіологією і патогенезом 
захворювання зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх 
діагностику, лікування і профілактику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59097  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали ознайомлять студентів з хірургічним інструментом, видами 
анестезії, анестетиками, методами операції видалення зубів та 
ускладненнями після видалення зубів (абсолютні та відносні).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59098  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Град Іван Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали ознайомлять студентів з хірургічним інструментом, видами 
анестезії, анестетиками, методами операції видалення зубів та 
ускладненнями після видалення зубів (абсолютні та відносні).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59099  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гембаровський Микола Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, 
складений 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 інструментом, видами 
анестезії, анестетиками, методами операції видалення зубів та 
ускладненнями після видалення зубів (абсолютні та відносні).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59100  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Володимир Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом малюнків з описом для шевронів "Смерч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє собою малюнок, у вигляді формених шевронів та 
описів до них, об'єднаних спільною ідеєю. На шевронах зображений 
козак з шаблями, український прапор, малий герб України та написи 
"ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ БАТЬКІВЩИНИ", 
"СМЕРЧ".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59101  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлович Євгеній Ілліч  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Лікування раку грудей природними засобами за 
методом Євгенія Самойловича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з підготовчого періоду, основного періоду і 
відновлювального періоду.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59102  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Руслан Валентинович, Дуфанець Ігор Богданович, Зеленюх 
Олександр Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комплект навчально-методичних плакатів з основ керування 
автомобілем для обладнання спеціалізованих аудиторій навчальних 
закладів, що займаються підготовкою та перепідготовкою водіїв 
автомобільного транспорту "Комплект ОКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний комплект призначений для наочної демонстрації основних 
положень правил дорожнього руху з поясненнями окремих їх 
положень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59103  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Руслан Валентинович, Дуфанець Ігор Богданович, Зеленюх 
Олександр Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комплект навчально-методичних плакатів з правил дорожнього руху 
для обладнання спеціалізованих аудиторій навчальних закладів, що 
займаються підготовкою та перепідготовкою водіїв автомобільного 
транспорту "Комплект ПДР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний комплект призначений для наочної демонстрації основних 
положень правил дорожнього руху з поясненнями окремих їх 
положень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59104  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Руслан Валентинович, Дуфанець Ігор Богданович, Зеленюх 
Олександр Михайлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комплект навчально-методичних плакатів з правил безпеки 
дорожнього руху для обладнання спеціалізованих аудиторій 
навчальних закладів, що займаються підготовкою та перепідготовкою 
водіїв автомобільного транспорту "Комплект ПБДР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний комплект призначений для наочної демонстрації основних 
положень безпеки дорожнього руху з поясненнями окремих положень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59105  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Дмитро Вікторович, Марценюк Василь Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система медичної (фізичної) 
реабілітації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для призначення з урахуванням етіології 
захворювання та забезпечення супроводу процесу реабілітації на її 
різних етапах медичної реабілітації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59106  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Дмитро Вікторович, Марценюк Василь Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультимедійне середовище "Зцілення та 
гармонія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для психомоделюючої підтримки хворих та 
здорових осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59107  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Лідія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ATMStat"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації обробки статистичної 
інформації про відмови в обслуговуванні пристроїв термінальної 
мережі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59108  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агієнко Ірина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "История ДИИТА в фактах и документах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія Дніпропетровського інституту залізничного транспорту (нині 
Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту ім. ак. В. Лазаряна) викладена з посиланням на архівні 
документи, включає текст та ілюстрації і охоплює період з 1930 року по 
1980 рік.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59109  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агієнко Ірина 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)  Літературний твір "Проблеми державного регулювання інноваційної 
діяльності з урахуванням наукового потенціалу вищих навчальних 
закладів України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналізуються структура і форми діяльності органів державного 
регулювання інноваційної і інвестиційної діяльності в Україні, 
визначаються можливі заходи щодо врахування наукового потенціалу 
вітчизняних ВНЗ з метою його ефективного використання на 
регіональному та державному рівнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59110  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агієнко Ірина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Аналіз вітчизняної практики доступу до змісту 
державних стандартів та її законодавчого забезпечення у правовому 
полі інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59111  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агієнко Ірина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методологічні засади використання 
інформаційного простору мережі Інтернет у контексті практики 
підготовки фахівців з інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

18 

Анотація   

Висвітлюються методологічні засади використання інформаційного 
простору мережі Інтернет у контексті практики підготовки фахівців з 
інтелектуальної власності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59112  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методичні підходи до оцінки ефективності 
інноваційних проектів у залізничній галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі висвітлюється аналіз  вітчизняного досвіду впровадження 
нових технологій і практики залучення інвестицій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59113  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Підвищення ефективності приміських 
пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено проблемі підвищення ефективності функціонування 
приміських пасажирських перевезень. У дослідженні діяльності 
приміських пасажирських перевезень особлива увага автором 
приділяється аналізу наукових праць щодо проблем підвищення їх 
ефективності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59114  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топоркова Олена Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Моделювання системи якості освіти у вищому 
навчальному закладі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Систематизовані критерії оцінки якості освіти. Запропонована 
класифікація видів діагностики якості освіти, яка дозволяє 
диференційовано здійснювати діагностування. Застосовано елементи 
кластирного аналізу для класифікації рівнів якості освіти за певними 
критеріями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59115  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бараш Юрій Савелійович  
 

Повне ім'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 "Високошвидкісні перевезення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлюється методичний підхід щодо визначення раціональних зон 
курсування швидкісних та високошвидкісних поїздів. Для України ця 
проблема є дуже актуальною, оскільки досліджується Укрзалізницею, 
французькою SYSTRA та залізничними ВНЗ України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59116  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шило Лілія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методичні аспекти упорядкування, класифікації 
та регулювання ризиків, які характерні для вітчизняних 
металургійних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Викладені методичні аспекти упорядкування та регулювання 
економічних ризиків, які характерні для вітчизняних металургійних 
підприємств. Наведена класифікація цих ризиків в контексті 
стабілізації галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59117  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'ятигорець Ганна 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 твір "Удосконалення ціноутворення на додаткові 
послуги залізничних вокзалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено проблемі ціноутворення на додаткові послуги 
залізничних вокзалів. У дослідженні процесу ціноутворення особливо 
увага автором приділяється вивченню існуючих розробок, що 
стосуються ціноутворення на залізничному транспорті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59118  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'ятигорець Ганна 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 твір "Дослідження проблем первісного визнання 
Об'єктів інтелектуальної власності на підприємствах України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі досліджені питання первісної вартості Об'єктів інтелектуальної 
власності, виявлено взаємозв'язок методичних підходів та методів 
оцінки нематеріальних активів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59119  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божок Наталя Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методичний підхід до визначення раціональної 
кількості пасажирських вагонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Парк пасажирських вагонів знаходиться у критичному стані. Саме 
тому виникла необхідність у методологічному підході щодо визначення 
їх раціональної кількості. В результаті можна зробити висновок, що 
погасити дефіцит пасажирських вагонів можливо за рахунок залучення 
бюджетних та приватних коштів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59120  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булгакова Юлія Вадимівна  
 

Повне ім'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 "Аналіз досвіду організації самостійної роботи 
студентів з дисципліни Контроль і ревізія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі здійснено аналіз досвіду організації самостійної роботи 
студентів з дисципліни Контроль і ревізія, надаються рекомендації 
щодо підвищення ефективності самостійного вивчення теми курсу та 
підвищення зацікавленості студентів у роботі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59121  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булгакова Юлія Вадимівна  
 

Повне ім'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 "Розвиток системи управління діяльністю 
вантажних вагонних депо в умовах сучасного ринку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено проблемі формування та розвитку системи 
управління діяльністю вантажних вагонних депо в умовах сучасного 
ринку. Обґрунтовується необхідністю проведення досліджень щодо 
підвищення ефективності діяльності вантажних вагонних депо 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59122  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Вікторія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Структурна характеристика економічного 
потенціалу підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто сучасні підходи до суті і структури економічного 
потенціалу підприємства. Систематизовані і узагальнені його 
структурні елементи. Запропоновано виділити в рамках економічного 
потенціалу 2 підсистеми: потенціал ресурсів підприємства і потенціал 
організаційної структури управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59123  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Вікторія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Дослідження розвитку категорій кадровий, 
трудовий потенціал в сучасній науковій літературі та аналіз існуючих 
методик оцінки їх рівня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджено розвиток категорій кадровий і трудовий потенціал 
в сучасній науковій літературі в їх взаємозв'язку. На підставі аналізу 
існуючих методик оцінки рівня трудового та кадрового потенціалу 
підприємства виділено 5 основних груп методик, що можуть бути 
використані на підприємствах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59124  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Інтелектуальна власність як Об'єкт 
бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено проблемі бухгалтерського та податкового обліку 
Об'єктів інтелектуальної власності на підприємстві. Розглянуто 
особливості дооцінки нематеріальних активів і нарахування 
амортизації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59125  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Христина Василіївна  
 

Повне ім'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 "Порядок визначення ефективності курсування 
пасажирських поїздів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений порядок визначення ефективності курсування 
пасажирських поїздів. Визначено витрати на експлуатацію, технічне 
обслуговування, ремонт, екіпірування та утримання пасажирського 
поїзда. Розроблено порядок визначення суми витрат з використання 
інфраструктурою та на тягу пасажирського поїзда.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59126  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобиль Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методика застосування показників системи 
ризик-менеджменту банку під час визначення його фінансового стану"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дослідженні робиться аналіз існуючих методів оцінки фінансового 
стану банків, надаються рекомендації щодо використання рівня якості 
управління фінансовими, операційними та надзвичайними ризиками у 
процесі розрахунку інтегрального показника фінансового стану банку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59127  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біла Наталя Анатоліївна (Наталя Холодна)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Рябина под снегом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59128  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симута Микола Олександрович, Мошинець Ян 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 "Програма визначення амплітудно-частотної 
характеристики акустичного тракту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для галузі приладо- та машинобудування, та 
призначення для використання в системах технічної діагностики 
процесу механообробки (ПМО).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59129  
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Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванус Галина Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Втрачена реальність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59130  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколаєнко Руслан Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Майдан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59131  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Истина в стихах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка "Истина в стихах" містить у собі 105 віршів християнського 
духовного характеру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59132  
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Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Олександр Володимирович, Вінник Максим 
Олександрович, Звір Сергій Ігорович, Круглик Владислав Сергійович, 
Бушнєва Валерія 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 "Договірна робота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це універсальний програмний продукт для організації 
системи договірної роботи в установах усіх типів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59133  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Олександр Володимирович, Вінник Максим 
Олександрович, Полторацький Максим Юрійович, Тарасіч Юлія 
Геннадіївна, Панасенко Олександр Сергійович, Круглик Владислав 
Сергійович, Бородашкін Данило Сергійович, Шмарова Ганна 
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 "Web-сервіс побудови рейтингів науковців 
ВНЗ за даними наукометричних систем та баз даних". Версія 2.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма  призначена для автоматичного оновлення даних та 
подальшої публікації статистичних даних на сайті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59134  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванищук Андрій Анатолійович  
 

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 "Адміністративно-правове регулювання діяльності 
судової гілки влади: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії сформований напрям в науці - вітчизняна теорія 
адміністративно-правового регулювання діяльності судової гілки 
влади. В ній розкрита юридична природа, механізм адміністративно-
правового регулювання та напрями удосконалення адміністративно-
правового регулювання судової гілки влади.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59135  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Лариса Львівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІА ГРУПА 
ПОЗИТИВ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір з питань мистецтва "ПЕРШИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
дитячої та юнацької творчості "ТАВРІЙСЬКА ЗІРКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фестиваль створений і проводиться з метою пошуку, виявлення, 
подальшої підтримки та розвитку потенціалу дітей і молоді, 
талановитих і обдарованих в різних видах та жанрах мистецтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59136  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Поняття "Культура фінансових стосунків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поняття культури фінансових стосунків означає синергію 
загальнолюдських та духовних цінностей, які мають бути основою для 
ділових стосунків, що будуються на взаємній повазі учасників 
фінансових відносин та виключають зловживання можливими 
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перевагами з боку будь-якого з учасників таких відносин та ухиляння 
від взятих на себе зобов'язань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59137  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Тетяна Миколаївна, Злочевська Любов Опанасівна  
 

Повне ім'я або 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 "Організація мобільного бізнес-тренінгу персоналу 
інноваційної навчально-тренажерної технології, модель і алгоритм 
управління навчально-тренувальним процесом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Назаренко Т.М., Злочевська Л.О. Організація 
мобільного бізнес-тренінгу персоналу інноваційної навчально-
тренажерної технології, модель і алгоритм управління навчально-
тренувальним процесом // Науково-технічна інформація. - 2014. - 
№3(61).- С. 19-25. 

 

Анотація   

У статті розглянуто шляхи вирішення завдань підготовки персоналу із 
застосуванням нових підходів організації мобільного тренінгу й 
запропоновані модель і алгоритм управління навчально-тренажерним 
процесом у комп'ютерних технологіях підготовки персоналу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59138  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницький Денис Олександрович, Василькова Наталія 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "CYCLICITY IN COMPETENCY-BASED APPROACH TO 
EDUCATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE IN SUPPORTING 
COMPETITIVE POSITIONS OF UNIVERSITIES"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59139  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ВІДКРИТА ОСВІТА В СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДНИЦЬКИХ 
УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТОВОГО КЛАСУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59140  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Валерій 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 "Система налогообложения легковых, вэнов и 
внедорожных автомобилей" ("Обновленная формула налогообложения 
автотранспорта")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59141  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Давай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59142  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олексій Геннадійович, Макєєва Мартіна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважального телевізійного проекту з елементами реаліті-
шоу "Битва ресторанов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59143  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носовець Олена Миколаївна (Носовец Елена Николаевна, Nosovets 
Elena)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст "Программа обучения курс "Свадебный стиль-Гелевый микс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59144  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носовець Олена Миколаївна (Носовец Елена Николаевна, Nosovets 
Elena)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст "Программа обучения курс "Абстракция-Гелевый микс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59145  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
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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), музичний твір з текстом, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірші та пісні для дітей "Загадкова скарбничка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає вірші, віршовані загадки та тексти пісень для дітей 
дошкільного віку. Музичний твір з текстом включає аудіозаписи пісень 
для дітей. Ілюстрації додаються до віршових чайнвордів, кросвордів та 
інших творів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59146  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фахрутдінов Рінат Фазилович  
 

Повне ім'я або 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 "Всемирное космическое давление"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор аналізує відомі закони Всесвіту. Розрахунки "на кінчику пера" 
дозволяють засумніватися в правдоподібності відомих гіпотез та 
теорій: теорії електромагнітних хвиль, закону всесвітнього тяжіння, 
гіпотези Канта-Лапласа про винекнення Сонячної системи, теорії 
Великого вибуху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59147  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинишин Олена Богданівна, Костенко Микола Прокопович  
 

Повне ім'я або повне 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 виникнення полікістозу у 
жінок фертильного віку "PolycysTest"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання програми надає можливість обчислити показник 
класифікації, за допомогою якого можна передбачити належність 
показників до "типових" для жінок із мультифолікулярною 
структурою яєчників, або до "типових" для пацієнток із полікістозною 
структурою яєчників, і таким чином мати можливість прогнозувати 
виникнення полікістозу яєчників як хвороби та диференційованого 
підходу до лікування вищевказаних станів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59148  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Ганна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Душевна скарбниця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів "Душевна скарбниця" є літературним письмовим 
твором, який написаний автором та призначений для використання та 
відтворення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59149  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сівач Андрій Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Brenda sport"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою словосполучення "Brenda 
sport" у кількості трьох зображень, створених автором і призначених 
для використання в якості торгових марок, знаків для товарів і послуг 
та логотипів. Зображення виконуються в будь-якій колірній гамі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59150  
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Дата реєстрації авторського права  03.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косих Олексій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "PUSH-K"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка графічних зображень "PUSH-K" у кількості чотирьох 
зображень, призначених для використання в якості торгових марок, 
знаків для товарів та послуг. Зображення може бути виконане в будь-
якій колірній гамі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59151  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Сергій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "ВСЕМ24"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "ВСЕМ24" 
у кількості двох зображень, створене автором для використання в 
якості торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів. 
Зображення виконуються в будь-якій колірній гамі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59152  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ямкова Оксана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "FUJIWARA YOSHI"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою словосполучення 
"FUJIWARA YOSHI" у кількості трьох зображень, створене автором і 
призначене для використання в якості торгових марок, знаків для 
товарів і послуг та логотипів. Зображення виконуються в будь-якій 
колірній гамі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59153  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Літературний твір "Литературный сценарий художественного фильма 
"Плен"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У мінному полі стоїть напівзруйнований будинок, в підвалі якого 
нудяться люди в очікуванні смерті. Двоє "апостолів смерті" повинні за 
всяку ціну вивідати цінну інформацію від збитого льотчика і, відразу 
після цього, позбутися його та інших бранців. Катування не привели до 
успіху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59154  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Георгій Олександрович (Пилипенко Георгій-Григорій)  
 

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)  П'єса-трагікомедія "Відбуття, Або про вартість кадрів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Міська соціально-психологічна трагікомедія про перші роки 
незалежності України з її "диким" капіталізмом: безробіттям, чорним 
ринком, поширенням хабарництва, нових культів, рок-музики, візитів 
діаспори і статусом героїв в наш час.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59155  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка серії "Яринка-Малинка "Про мавпу" ("Яринка-
Малинка "Про мавпу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжка для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Вона 
виховує доброту, спостережливість, формує у дітей уявлення, розвиває 
знання про навколишній світ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59156  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка "Слон і мавпа" серії "Яринка-Малинка" ("Яринка-
Малинка "Слон і мавпа")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжка написана для дітей дошкільного віку. Виховує любов до 
тварин, формує кмітливість, спостережливість, навчає правил 
поведінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59157  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка серії "Яринка-Малинка "Про Борсука (вірші)" 
("Яринка-Малинка "Про Борсука")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Книжка написана у віршованій формі для дітей дошкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59158  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андон Пилип Іларіонович, Ігнатенко Петро Петрович, Слабоспицька 
Ольга Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут програмних систем Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика оцінювання витрат на 
розроблення прикладного програмного забезпечення комп'ютерних 
систем" ("МЕТОДИКА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ефективні підходи до вирішення проблеми оцінювання витрат на 
створення прикладного програмного забезпечення комп'ютерних 
систем адаптовано до особливостей вітчизняних державних торгів 
щодо створення комп'ютерних систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59159  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Владислав Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКВАТОР-ХОЛДІНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программная система "ERP TRADE" 
("Система TRADE")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для автоматизації бізнес-процесів управління 
підприємством. Система забезпечує облік фінансових, матеріальних і 
людських ресурсів в розрізі бізнес-напрямків діяльності компанії, 
множинності валют, з використанням засобів бюджетного управління, 
функціями контролю лімітів, розрахунком заробітньої плати і т.д.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59160  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Ступени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59161  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махов Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Четвёртый лейтенант"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59162  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махов Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Поехали снова вагоны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59163  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Просто так"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено безліч кольорів, їх сплетення в хаотичному 
порядку, що символізують наявність сенсу, навіть у його відсутності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59164  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

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 "Годинники"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено пісочний годинник, що символізує 
безповоротність плину часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59165  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

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 "Посміхнися"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображена посмішка на чорному тлі, що символізує 
необхідність радіти, незважаючи на негативні фактори життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59166  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

39 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

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 "Перше січня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено умовний розподіл картини на чотири 
абстрактних малюнка, що зв'язуються однією ланкою-кругом, що 
означає нерозривність і неможливість існування без складових одного 
цілого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59167  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

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 "Північне сяяння"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено простір синього і жовтого кольорів, що тотожнє 
сяйву в синьому холодному небі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59168  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

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 "Прощення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На картині зображено подобу зелених у віддаленості від білих, жовтих, 
червоних неправильної форми фігур, що означає гори - це образи, без 
яких не було б сьогодення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59169  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

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 "Благодійність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині  зображено неправильної форми біло-червоні фігури на 
жовтому фоні, що означає благодійність у будь-яких формах, однак 
засновано на любові і світлі, в освітленому сонцем шляху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59170  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

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 "Фонтан енергії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено різнокольорові вертикально направлені смуги, 
що символізують потік різної за своєю сутністю енергії людини, тобто 
саму людину.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59171  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Потрібна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено простір червоного кольору в центрі картини, з 
обох боків хаотично розташовані промені, що символізують 
необхідність у власному існуванні серед численних ідей і думок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59172  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

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 "Ласкаво просимо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображено простір жовтого кольору, в центрі якого 
розташовується подібна щілині фігура з різними кольорами, що 
означає світлий шлях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59173  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна, Соломонов Олег Ігорович, Чорноусов 
Олексій Миколайович, Великодний Віктор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Лабиринты разлуки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59174  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Зоряна Вікторівна, Сидорук Світлана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький 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 "Розвиток регіональних ринків готельних послуг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Процес розвитку ринку готельних послуг мають знаючі регіональні 
відмінності, які проявляються в особливостях попиту і пропозиції на 
готельні послуги в регіоні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59175  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротилін Валерій Вікторович (Влад Нечеса)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса-мюзикл "Лиловые лилии, или Биосага"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'єса з піснями та танцями у чотирьох діях про життя біологів, 
молодість яких припала на 70-ті роки ХХ сторіччя, про кохання, про 
мрію наукового відкриття, сенс якого - повернення молодості, форма, у 
якій здійснюється це повернення на останніх сторінках п'єси, а 
основним леймотивом є текст останньої пісні "Мой друг, наденем 
белые одежды".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59176  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Любов Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Моїй малечі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірку увійшло 20 віршів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59177  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сигида Любов Олексіївна  
 

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 "Методичний підхід до вибору маркетингових каналів 
для розподілу інноваційної продукції промислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано теоретико-методичний підхід до повторного вибору 
маркетингових каналів для розподілу інноваційної продукції; 
удосконалено методичний інструментарій оцінки маркетингових 
каналів підприємств; удосконалено підхід, за допомогою якого 
визначається придатність каналів до розподілу інноваційної продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59178  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латін Сергій Петрович, Трофименко Павло Євгенович, Ляпа Микола 
Миколайович, Гуменний Євген Олександрович, Сердюк Віктор 
Васильович  

 

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 "Програма для розрахунку індивідуальних 
поправок гармат (СГ 2С3М, Г Д-30, СГ 2С1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку індивідуальних поправок 
командирами гармат або старшим офіцером батареї для різних 
артилерійських систем, а також здійснення викладачем контролю 
роботи студентів на заняттях військової кафедри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59179  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорний Євген Ігорович  
 

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 "Методичний підхід до маркетингового тестування 
інноваційної промислової продукції на етапах інноваційного циклу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Удосконалено теоретико-методичний підхід до маркетингового 
тестування на етапах інноваційного циклу розробки продукції: 
запропоновано науково-методичний підхід, за допомогою якого 
приймається рішення про готовність інноваційної продукції до виходу 
на ринок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59180  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Тарас Миколайович, Барбе Адріан Михайлович, 
Ходоровський Володимир Михайлович, Геруш Ігор 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 "Електронний журнал академічної 
успішності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59181  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрей Царь (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 з текстом "Живи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59182  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Скажи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59183  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Ромашка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу збірки увійшли дві пісні на вірші В.Симоненка "Ромашка" 
та "У маленьких очах".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59184  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Жанна Онисимівна, Момот Андрій Сергійович, Стельмах 
Іван Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Дослідницький практикум "Створення та 
дослідження моделей зубчастих передач у САПР SolidWorks за 
допомогою програми GearTeq"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Пропонуєтся дослідницький практикум для конструкторської 
підготовки спеціалістів з неруйнівного контролю та технічної 
діагностики. Практикум надає можливість студентам виконувати 3D 
моделювання деталей та збірок пристроїв для контролю Об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59185  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виталий Галай (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 "Я не знаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59186  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для формування маршрутів 
доставки вантажів в умовах стохастичного попиту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє сформувати оптимальні маятникові маршрути із 
зворотнім завантаженням, а також колові маршрути.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59187  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчевський Богдан Олексійович, Великий Олександр Анатолійович 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FM - Функціональний модуль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розв'язання задачі оптимізації структури 
пакувальної машини на основі таких початкових даних, як набір 
типорозмірів функціональних модулів, що можуть входити до складу 
машини, та техніко-економічні показники, якими характеризуються ці 
функціональні модулі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59188  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчевський Богдан Олексійович, Великий Олександр Анатолійович 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AOTree - І-АБО дерево"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для пошуку рішень на основі І-АБО графа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59189  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчевський Богдан Олексійович, Великий Олександр Анатолійович 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PreMat - Матриця передування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу визначення порядку 
виконання переходів між заданими технологічними операціями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59190  
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Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчевський Богдан Олексійович, Крестьянполь Олена Анатоліївна, 
Великий Олександр Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ProLine - Оптимізаційний синтез структури 
компоновки ГВС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для знаходження оптимального варіанту 
структури гнучкої виробничої системи, грунтуючись на заданих 
технологічних операціях та базі пакувального обладнання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59191  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчевський Богдан Олексійович, Крестьянполь Олена Анатоліївна, 
Великий Олександр Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Optima - Оптимізатор автоматичної лінії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розв'язання задачі структурної оптимізації 
пакувального обладнання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59192  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котик Тарас Любомирович, Токарук Надія Степанівна, Попадинець 
Оксана Григорівна, Юрах Омелян 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 "Набір інструментів для морфометрії гемосудин 
"VesselsMorpho Tools for ImageJ" ("VesselsMorpho Tools for ImageJ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є сукупністю макросів, які призначені для спрощення та 
автоматизації морфометричних досліджень гемосудин за допомогою 
програмного забезпечення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59193  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горюнова Юлія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Коли тебе нема"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Коли тебе нема", "Мій найкращий друг", 
"Така зима".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59194  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горюнова Юлія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Зворотня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входять: пісня "Зворотня", програш мелодії, вступна 
частина.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59195  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горюнова Юлія Леонідівна  
 

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 музичних творів "Прокидайся, Україно!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входять: пісня "Прокидайся, Україно!", соло частини пісні, 
вступна частина.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59196  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горюнова Юлія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Я знаю (Поряд Ти)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59197  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горюнова Юлія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Поглянь мені у вічі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу збірки входять: пісня "Поглянь мені у вічі", соло частини 
пісні, вступна частина.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59198  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбар Сергій Пилипович  
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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 "Єдина інформаційна система управління 
державним бюджетом" ("ЄІСУБ для державного бюджету")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ЄІСУБ здійснює автоматизацію планування та аналіз виконання 
бюджету у двох форматах - традиційному та за програмно-цільовим 
методом. Автоматизація бюджетного процесу розроблена для 
державного бюджету, а також для учасників бюджетного процесу - 
розпорядника та одержувача бюджетних коштів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59199  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбар Сергій Пилипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдина інформаційна система управління 
місцевим бюджетом" ("ЄІСУБ для місцевого бюджету")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ЄІСУБ здійснює автоматизацію планування та аналіз виконання 
бюджету у двох форматах - традиційному та за програмно-цільовим 
методом. Автоматизація бюджетного процесу розроблена для місцевих 
бюджетів області, міст, районів, сіл і селищ, а також для учасників 
бюджетного процесу - розпорядника та одержувача бюджетних коштів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59200  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинкевич Ігор Анатолійович  
 

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 "Hand core and soft core 
collection"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ручні ескізи і графічні зображення в 3D графіці колекції меблів. У 
колекцію входять такі елементи меблів, як: робочий стіл, три види 
обідніх столів, два види стільців, три види барних стільців, торшер, 
крісло, табурет і два види журнальних столиків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59201  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинкевич Ігор Анатолійович  
 

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 "Metal collection"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ручні ескізи і графічні зображення в 3D графіці колекції меблів. У 
колекцію входять такі елементи меблів, як: робочий стіл, тумбочка, 
комод, крісло з різними видами оздоблювального матеріалу м'яких 
частин та журнальний столик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59202  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

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, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Підручник юного джазового гітариста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця збірка призначена для юних музикантів середнього віку (2-5 клас 
музичної школи), які мають початкові навички гри на акустичній 
гітарі, та бажають опанувати електрогітару.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59203  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
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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 "Ты - свет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень "Ты - свет", "Футболка", "Алло", "Вершина", "Шапка". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59204  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алієв Наріман Рідьванович, Дунай Юрій Богданович  
 

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 "Трітмент короткометражного художнього фільму 
"Коригувальники"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двоє коригувальників української артилерії знаходять на полі бою 
гранату, яка вибухає. Одного із солдат поранено, товариш відтягує 
побратима у криївку і, не дочекавшись допомоги, ампутує пораненому 
руку. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59205  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добривечер Софія Денисівна, Загребельна Альона Юріївна, 
Добривечер Анастасія Денисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бой курантов удачи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59206  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Loud Be - Say"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59207  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

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 "ЗА РУКУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59208  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оларь Наталія Георгіївна  
 

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 "Алгоритм визначення порогів економічної доцільності 
переробки олієвмісних культур на біодизель"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм передбачає співставлення ефективності різних варіантів 
використання та переробки сільськогосподарських культур, 
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враховуючи рівень цін на олію, макуху, гліцерил та мінеральне 
дизельне паливо на прикладі установок малої продуктивності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59209  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ловейкін Вячеслав Сергійович, Човнюк Юрій Васильович, Ляшко 
Анастасія Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моделі динаміки руху молотильного барабана 
зернозбирального комбайна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропоновані моделі дозволяють підвищити надійність та довговічність 
молотильно-сепаруючого пристрою, а також покращити якість 
обмолоту. Аналіз графіків показує, що мають місце коливання в період 
руху, які викликають вібрації молотильного барабана, що призводять 
до погіршення якості процесу обмолоту та зниження надійності роботи 
комбайна в цілому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59210  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маурер Віктор Мельхіорович, Пінчук Андрій Петрович, Зібцев Сергій 
Вікторович, Борсук Олександр Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація ділянок лісовідтворювального фонду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання даної класифікації дозволить суттєво підвищити 
ефективність використання природної здатності лісових ценозів до 
самовідновлювання, знизити собівартість лісовідновлювання і 
сприятиме екологізації робіт та зменшенню помилок при виборі 
підходів і методів відтворення лісів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59211  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

56 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Галина Юріївна, Зеліско Інна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз інтелектуального капіталу в аспекті 
забезпечення фінансової безпеки підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналіз інтелектуального капіталу - це важлива складова у побудові 
ефективної системи фінансової безпеки підприємства, адже від 
класифікації підприємницьких та управлінських якостей персоналу, 
менеджменту компанії залежить швидкість реагування на зміни 
зовнішнього ринкового середовища та захист фінансових інтересів 
компанії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59212  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовкун Тетяна Вікторівна, Коваленко Вячеслав Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рекомендації застосування препарату "ГЕОЦИД"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто особливі вимоги до проведення дезінфекції та характеризує 
дезінфікуючий засіб з мийними та інсектицидними властивостями, що 
може застосовуватися як при профілактичній, так і вимушеній 
дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, інкубаторів, 
цехів по переробці птиці та яєць тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59213  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорока Анна Михайлівна  
 

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 № 37, 2015 

 

57 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економіко-математична модель оптимізації 
асортименту продукції птахопереробних комплексів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модель ставить задачу ефективності використання готової продукції 
при проведенні аналізу ефективності функціонування 
птахопереробного підприємства. Суть задачі полягає в тому, що при 
формуванні асортименту виготовлена продукція та відходи 
виробництва принесуть підприємству максимальну виручку, що в 
свою чергу підвищить прибуток та рентабельність підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59214  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод пріоритетності запровадження міжнародних 
стандартів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод характеризує унікальність кожної компанії, індивідуальність її 
стратегії розвитку, кадрові та інші обмеження потребують уточнення з 
позиції груп споживачів, їх рангу, вимог та очікувань, міцності зв'язків 
та очікувань, міцності зв'язків з міжнародними стандартами і, 
відповідно, цільовими значеннями, що визначають пріоритетність 
запровадження стандартів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59215  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречко 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 "Нанесення рекламної інформації на харчове яйце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір дозволяє проводити нанесення текстів, малюнків та іншої 
інформації на яйце, як у приміщеннях торгівельних підприємств і 
організацій, так і в інших місцях за прийнятних для цього умов.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59216  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Надія Миколаївна, Буряк Аліна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Корпоративне управління"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику розглянуто міжнародні стандарти корпоративного 
управління, зокрема принципи корпоративного управління. 
Організації економічного співробітництва та розвитку, принципи 
корпоративного управління Європейського Банку Реконструкції та 
Розвитку, принципи корпоративного управління Конфедерації 
Європейських Асоціацій Акціонерів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59217  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фінансовий менеджмент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний підручник рекомендує використання положення системного 
підходу, згідно з яким фінансовий менеджмент реалізує  
складну систему управління сукупної вартості оцінки засобів, які 
приймають участь у процесі відтворення та сукупним грошовим 
потокам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59218  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державне регулювання розвитку аквакультури в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний підручник характеризує результати дослідження 
методологічного забезпечення галузевого державного 
регулювання.Узагальнено теоретичні погляди щодо регулювання 
аграрного сектору і аквакультури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59219  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левенець Софія Олександрівна, Начьотова Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель формування різних клінічних варіантів 
вторинної аменореї у дівчат-підлітків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модель формування різних клінічних варіантів вторинної аменореї у 
дівчат-підлітків об'єнує такі варіації: вторинна анометрія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59220  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котик Тарас Любомирович, Юрах Омелян 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 "Набір інструментів для нанесення цифрових 
позначень на фотозображення біологічних Об'єктів 
"ImageNumberSystem for ImageJ" ("ImageNumberSystem")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Набір інструментів для нанесення цифрових позначень на 
фотозображення біологічних Об'єктів ImageNumberSystem є 
сукупністю макросів для програмного забезпечення ImageJ, які 
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призначені для спрощення та автоматизації нанесення цифрових 
позначень та фотозображень біологічних Об'єктів при їх підготовці для 
подальшого представлення в періодичні наукові видання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59221  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення персонажу для мобільної гри "Синій птах щастя" (4 
варіанти)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Синій птах щастя - це персонаж, який є літаючим інопланетянином 
синього кольору, з червоним монокрилом, яке обертається як турбіна. 
При небезпеці миттєво прискорюється, переходячи на реактивний рух.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59222  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення персонажу для мобільної гри "Птах" (9 варіантів)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Птах - це персонаж, який є літаючим жителем системи планет і 
супутників з поперечним отвором в тілі, яскравим забарвленням і 
двома парами крил, що працюють ніби турбіни. Веде спосіб життя як 
медуза. І лише небезпека може проявити його потенціал, закладений 
природою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59223  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олег Ігорович  
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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)  Зображення персонажу для мобільної гри "Перикатикратор" (6 
варіантів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перикатикратор - це персонаж, який проживає в системі планет і 
супутників, покритий волоссям, з двома очима, має рідкісну форму тіла 
- схожу на підшипник, що дозволяє йому котитися. Травоїдний. Веде 
кочовий спосіб життя. Має захисний механізм як у риби-кулі, при 
переляці надуваться.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59224  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення персонажу для мобільної гри "Лижа" (6 варіантів)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лижа - це інопланетний персонаж червоного кольору у формі лижі. 
Має шість пар роликів. При небезпеці скручується в клубок та стає 
вибухонебезпечним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59225  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення персонажу для мобільної гри "Гуманоїд" (9 варіантів)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гуманоїд - це персонаж, який є зеленим біпедальним інопланетянином 
з хоботом і чотирма очима. На голові замість волосся розташовані 
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педіпальпи, які рухаються, коли гум відчуває задоволення. Найбільш 
поширений житель даної системи планет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59226  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення персонажу для мобільної гри "Астронавт" (13 варіантів)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Астронавт - космічний мандрівник, з місією дослідити екзотичні форми 
життя у віддалених куточках Всесвіту. Одягнений у 
високотехнологічний скафандр, який здатний бути як твердим, так і 
еластичним. Ранець на спині оснащений реактивним двигуном, 
потужності якого вистачає, щоб корегувати траєкторією в умовах 
малої гравітації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59227  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення персонажу для мобільної гри "Амба" (7 варіантів)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Амба - персонаж рожевого кольору, з великим ротом та великим 
апетитом, який грає роль інопланетного чудовиська в однойменній 
мобільній грі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59228  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталя Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  
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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 "Автоматична лематизація текстів на 
англійській мові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичної лематизації лексем текстів на 
англійській мові.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59229  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталя Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматична семантизація двомовних 
текстів (на англійській і російській мовах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичної семантизації двомовних 
текстів (на англійській і російській мовах).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59230  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталя Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматична лематизація текстів на 
російській мові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичної лематизації лексем текстів на 
російській мові. При обробці тексту враховуються омографи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59231  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталя Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматична семантизація багатомовних 
текстів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичної семантизації багатомовних 
текстів. Кодування текстів відповідно стандарту Unicode 7 і вище.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59232  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталя Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматична семантизація текстів на 
російській мові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичної семантизації текстів на 
російській мові. Режим обробки вхідних даних пакетний.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59233  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталя Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматична сематизація текстів на 
англійській мові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичної семантизації текстів на 
англійській мові. Режим обробки вхідних даних пакетний.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59234  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, літературний 
письмовий твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мюзикл "Вовк та семеро козенят на новий лад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитячий сучасний мюзикл покладений на мотив відомої народної 
казки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59235  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Решетько Тимофій Олександрович, Матюшенко Євген Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Зможу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли дві пісні "Я змогла" та "Матінко моя".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59236  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облегченная версия программы "Локальная 
инструментальная система оптимизации инвестиции в жилье версии 
1.1 (ЛИС ОИЖ 1.1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для знаходження оптимальних стратегій вибору 
Об'єкта житла необхідної категорії з метою його придбання для 
особистого користування, можливого його ремонту і купівлі для нього 
необхідної обстановки при заданій величині суми інвестиції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59237  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

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 инвестиции в жилье версии 
1.1 (АРМ СИС ОИЖ 1.1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підготовки окремим користувачем вхідних 
даних вирішуваних у мережевому середовищі задач знаходження 
оптимальних стратегій вибору Об'єкта житла необхідної категорії з 
метою його придбання для особистого користування, можливого його 
ремонту і купівлі для нього необхідної обстановки при заданій величині 
суми інвестиції, а також для виведення результатів розрахунків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59238  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

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 "Локальная 
инструментальная система оптимизации инвестиции в недвижимость 
версии 1.0 (ЛИС ОИН 1.0)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для знаходження оптимальних стратегій купівлі 
або продажу Об'єктів нерухомості з комерційною метою або їх здачі в 
оренду. У ній передбачені два режими використання інвестиції: 1) 
інвестиції в купівлю чужої нерухомості 2) інвестиція в модернізацію 
нерухомості своєї.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59239  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированное рабочее место сетевой 
инструментальной системы оптимизации инвестиции в недвижимость 
версии 1.0 (АРМ СИС ОИН 1.0)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підготовки окремим користувачем вхідних 
даних вирішуваних у мережевому середовищі задач знаходження 
оптимальних стратегій купівлі або продажу Об'єктів нерухомості з 
комерційною метою або їх здачі в оренду, а також для виведення 
результатів розрахунків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59240  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

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  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Материалы по совершенной технологии сетевой 
торговли (СТСТ) и совершенной технологии торговли недвижимостью 
(СТТН)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів являє собою робочий комплект текстових і табачних 
матеріалів, призначених для створення вищевказаних технологій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59241  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярмоленко Андрій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес Солюшнс Груп" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління закупівлями "BuyerUA"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система BuyerUA - це рішення для організації та проведення тендерів, 
що дозволяє автоматизувати документообіг та побудувати систему 
закупівель з мінімальними адміністративними витратами. Програма 
обере найкращу пропозицію від постачальників, що забезпечує суттєву 
економію часу та грошей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59242  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "В плену"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59243  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Истории Поднебесной. Мечта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59244  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовий Вячеслав Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Angel"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59245  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаркавченко Віталіна (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 "Веселі кольори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає в себе 7 пісень з текстами українською та російською 
мовами для виконання дітьми: 
Музика, Давай "давай", Зірочка, Мы друзья, З днем народження, Буду 
я співачкою.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59246  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Художнє оформлення та текстова частина календаря "КАЛЕНДАРЬ 
УСПЕХ ДЛЯ ВСЕХ НА 2015 год"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей календар спрямований на розвиток позитивного мислення у 
людини і як наслідок - гармонійне почуття, віра в себе і успіх у всіх 
напрямках і справах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59247  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієвський Юрій Іванович, Корнієвська Валентина Григорівна, 
Панченко Світлана Валеріївна, Богуславська Наталья Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фітокосметологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник являє собою узагальнений багаторічний 
матеріал вивчення лікарських рослин колективом співробітників 
ЗДМУ; містить інформацію про рослини, які застосовуються у вигляді 
косметичних засобів, їх хімічний склад, правила застосування і 
виготовлення натуральних косметичних засобів.   
                                                                                                                     

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59248  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блеска (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)  Поетична збірка-діалог "Моя містерія мандрів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це твір розкриває таємницю внутрішнього світу людини. Автор 
показує читачеві, що створити нову реальність навколо себе можливо, 
змінивши свій внутрішній світ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59249  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круглик Владислав Сергійович, Сперчун 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 "Автоматизоване робоче місце нотаріуса 
"Нотарь" ("Нотарь")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59250  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круглик Владислав Сергійович, Франковський Олександр 
Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Pretty Tasks - веб-сервіс управління 
завданнями та нотатками" ("Pretty Tasks")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Веб-сервіс та набір програмного забезпечення для організації 
персональних справ - календарного планування завдань та цілей, 
створення списків завдань, зберігання нотаток, ведення щоденника. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59251  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мікуленко Володимир Олександрович, Кедровський Віталій 
Сергійович, Лукін Олександр (Aleksandr Lukin)  

 

Повне ім'я або 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 практичного характеру "Універсальна система оплати мита, 
інтегрована з програмою мобільного телефону на основі 
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місцеположення транспортного засобу (UNIVERSAL TOLL PAYMENT 
SYSTEM INTEGRATED WITH CAR LOCATION-BASED PHONE 
APPLICATION)" ("UNIVERSAL TOLL PAYMENT SYSTEM 
INTEGRATED WITH CAR LOCATION-BASED PHONE 
APPLICATION")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описана система оплати мита за допомогою мобільного пристрою, 
планшету, телефону і т.д., яка дозволяє за допомогою визначення 
місцезнаходження автомобілю, сплатити будь-яке мито, штраф і т.п., не 
виходячи із авто.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59252  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рослик Євгеній Олексійович (Євгеній Алекса)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ліричних творів "Українські пісні. Збірка музичних текстів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає музичні тексти дев'ятнадцяти пісень, з яких автором 
двох пісень є автор збірки, сімнадцять текстів є результатами обробки 
віршів українських поетів-романтиків ХІХст. Тексти адаптовані до 
виконання в стилі блюз.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59253  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фіщук Євген Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Маленька україночка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59254  
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Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Мотивационная программа прогрессивного 
стресс-метода эффективной подготовки тела "Hard Fit"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений твір містить мотиваційну програму (фрази), що 
застосовуються у прогресивному стрес методі корекції фігури і 
поліпшення фізичних даних "ХАРД-ФІТ".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59255  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радчук Галина Кіндратівна  
 

Повне ім'я або 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 "Аксіопсихологія вищої школи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена актуальній проблемі аксіогенезу особистості 
майбутнього фахівця у процесі навчання у вищому навчальному 
закладі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59256  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рекун Павло Юрійович, Кошельник Дмитро Сергійович, Копитко 
Наталія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма-додаток для визначення погоди 
"Weather yourself"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма посилає запит в мережу Інтернет на певний сайт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59257  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усатюк Сергій Дмитрович, Панасюк Тетяна Юріївна, Черноволик 
Галина 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 "Програма-додаток для підбору кольору одягу 
за настроєм "Color smile"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму-додаток для підбору кольору одягу за настроєм. 
До уваги користувача пропонується вісім видів настрою, що збережені 
графічно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59258  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2015  
 

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 "Спеціальне програмне забезпечення "Облік 
біженців" для підсистеми "Біженці" та "Облік іноземців" для 
підсистеми "Іноземці" ЄІАС УМП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для автоматизації діяльності Державної 
міграційної служби України у сфері реєстрації фізичних осіб та їх 
документування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59259  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2015  
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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 "Спеціальне програмне забезпечення для 
оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон з безконтактним електронним носієм підсистеми "Оформлення 
документів, що підтверджують громадянство України ЄІАС УМП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для автоматизації діяльності Державної 
міграційної служби України у сфері реєстрації фізичних осіб та їх 
документування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59260  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Володимир Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, комп'ютерна 
програма, ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник - комп'ютерна навчальна програма для 
дистанційного вивчення німецької мови "Німецька мова для майбутніх 
економістів. Інтерактивний практикум ІІ. Поглиблення повсякденного 
спілкування підприємця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник - комп'ютерна навчальна програма для 
дистанційного вивчення німецької мови "Німецька мова для майбутніх 
економістів".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59261  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинова Оксана Петрівна, Фатхулов Руслан Рінатович, 
Дідківський Артур Миколайович  

 

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 "Сортування ключів безпеки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для роботи з ключами безпеки будь-якого 
формату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59262  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UI Nist Sts"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59263  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блашкун Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Робота з системами числення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначення платежу програми є перевід чисел в десяткову та 
шіснадцяткову системи числення. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59264  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вольський Олег Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Робота з створенням квадратної матриці 
цілих чисел та сортування даних в таблиці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення квадратної матриці цілих чисел 
розміром 9 на 9 та створення і заповнення відповідного типу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59265  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конотоп Віталій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Робота з масивами та конкатенація рядків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створює масив випадкового розміру з різними знаками і 
рахує кількість парних елементів з різними знаками також програма 
робить конкатенацію рядків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59266  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоропадський Роман Сергійович, Нечипорук Олена Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма шифрування-
дешифрування даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для шифрування або дешифрування 
текстових даних, які вводяться з клавіатури або з текстового файлу 
будь-якого формату.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59267  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир Павлович, 
Дрейс Юрій Олександрович, Штанько Вадим Ігорович, Корченко Анна 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма візуалізації процесів забезпечення 
конфіденційності даних алгоритмом криптографічного перетворення 
"Калина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це програмний продукт, розроблений для роботи в середовищі ОС 
Windows. Завданням даного програмного продукту є візуалізація 
процесів забезпечення конфіденційності даних з використанням 
криптографічного алгоритму "Калина".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59268  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попадюк Ігор Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Робота з еталонним словом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначенням програми є організація вводу еталонного слова та 
речення. За вибором користувача можна встановити еталонне слова: 
а)в кінець речення; б) на початок речення; в)в будь-яке місце речення 
за вибором користувача.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59269  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Дрейс Юрій Олександрович, Дейсан 
Аліна Олександрівна, Корченко Анна Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінювання ризиків захисту персональних 
даних в державних автоматизованих системах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою програмного продукту є візуалізація процесів аналізу та оцінки 
ризиків захисту персональних даних в державних автоматизованих 
системах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59270  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карамшук Олексій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Morituri 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Дыхание", "20.08", "Гра", "Путь к себе", "30.06", 
"Проклята", "Повысть", "Doom".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59271  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носовець Олена Миколаївна (Носовец Елена Николаевна, Nosovets 
Elena)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст "Программа обучения курса "Роспись акриловыми красками 
(два уровня)" ("Роспись акриловыми красками - 1 уровень"; "Роспись 
акриловыми красками - 2 уровень")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59272  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носовець Олена Миколаївна (Носовец Елена Николаевна, Nosovets 
Elena)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст "Программа обучения курса "Флористика и фрукты - Гелевый 
микс" ("Флористика и фрукты")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59273  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носовець Олена Миколаївна (Носовец Елена Николаевна, Nosovets 
Elena)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст "Программа обучения курса "Жостовский стиль - Гелевый 
микс" ("Жостовский стиль")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59274  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роговей Валентин Георгійович  
 

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 "Колекція весільних суконь 
"Viva Deluxe"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

До збірки входять 99 весільних суконь. Кожна сукня є унікальною 
авторською розробкою з використанням прикрас і візерунків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59275  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крюк Галина Ігорівна, Бушинська Людмила Степанівна  
 

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 "Золотий птах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Маленький хлопчик Іванко відправляється в чарівний музичний світ у 
пошуках Золотого Птаха, щоб той допоміг врятувати його молодшу 
сестричку Надійку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59276  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Микола Ігорович, Палант Олексій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Економіко-технічна надійність експлуатації міського 
електричного транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Адаменко М. І. Економіко-технічна надійність 
експлуатації міського електричного транспорту :  [монографія] / М.І. 
Адаменко, О. Ю. Палант. - Харків : Золоті сторінки, 2014. - 144 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та 
практичних рекомендацій щодо сталої роботи транспортного 
комплексу будь-якого з міст країни, де є громадський транспорт - 
автобусний та електричний.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59277  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Логістика транспортного комплексу регіону 
(перспективи інвестування та інноваційного розвитку)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Палант О. Ю. Логістика транспортного комплексу 
регіону (перспективи інвестування та інноваційного розвитку) : 
[монографія] / О. Ю. Палант. - Х. : Золоті сторінки, 2012. - 168 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та 
практичних рекомендацій з удосконаленням інвестування та 
інноваційного розвитку транспортного комплексу на прикладі 
харківського регіону  з метою забезпечення комплексного розвитку 
продуктивних сил.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59278  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Югов Валерій Костянтинович, Скрипникова Таїсія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Променева діагностика в ендодонтії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна стоматологія і ендодонтія зокрема є однією з швидко 
прогресуючих галузей охорони здоров'я. У стоматологічній практиці 
променева діагностика має велике значення і роль її постійно зростає, 
що обумовлене прогресом в розвитку рентгенівської і комп'ютерної 
техніки за останні десятиліття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59279  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Марина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ ЦЕФАЛОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ, 
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ 
АНОМАЛІЙ, УСКЛАДНЕНИХ СКУПЧЕНІСТЮ ЗУБІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скупченість зубів ускладнює різні форми зубощелепних аномалій і має 
суттєву тенденцію до зростання з віком.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59280  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябушко Наталія Олексіївна, Дворник Валентин Миколайович, 
Тумакова Олена 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)  Наукова стаття "Спосіб прискореного визначення адаптації хворих до 
знімних конструкцій зубних протезів за допомогою скринінг-тесту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова розробка відноситься до галузі медицини, а саме до 
стоматології, і може бути використана для визначення ступеня 
адаптації до змінних конструкцій зубних протезів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59281  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палант Олексій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування економічно обґрунтованих тарифів на 
послуги підприємств міського електричного транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Палант О.Ю. Формування розрахункових тарифів на 
послуги міського електричного транспорту: Монографія. - К.: 
Химджест, 2014. - 174 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та 
практичних рекомендацій по вдосконаленню розрахунку тарифу на 
послуги міського електричного транспорту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59282  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дригола Олексій Георгійович, Радченко Анатолій Пилипович 
(Кристос Водовски)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "NEO:GLOBAL:PROJECT 
"MYBELL":МЕНЯЕМ ПРАВИЛА ИГРЫ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори твору через цю незвичну книгу, яку скоріше можна 
охарактеризувати, як "Повне керівництво для використання у 
виробничій і комерційній діяльності", знайомлять з новою спортивною 
грою другого покоління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59283  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександр Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Теория Е-квантов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор твору пропонує теорію Е-квантів (ТЕК), в основу якої покладено 
наступний постулат: для опису Об'єктів мікросвіту і характеру їх 
взаємодій неприйнятні основні фізичні закони і поняття макросвіту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59284  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустенко Іван Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка статей "Інформаційно-рекламні тексти для сайту "freshit.ua""   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка інформаційно-рекламних текстів містить 87 статей науково-
практичного та рекламного характеру, що стосуються ремонту 
цифрової техніки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59285  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Андрій Володимирович, Ваценко Анжела Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Коментар щодо уявлення основного ароморфозу 
хребетних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Згідно сучасних поглядів в біології (вчення О.М. Сєверцова щодо 
ароморфозу), нами розроблено уявлення про те, що головні придбання 
хребетних: відповідальний за керування терморегуляцією гіпоталамус, 
замкнутий контур кровоносної системи разом із серцем як магістраль і 
насос для руху рідини, нирки, які регулюють тиск і концентрацію 
рідини в системі, а також дентальні органи як теплообмінники склали 
прогресивну систему терморегуляції, що є головним ароморфозом 
хребетних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59286  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Quick, Doublek (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Crash test"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59287  
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Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жуков Георгій Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Павлик-Равлик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Павлик виграє в лотерею квартиру в Києві. Але той самий фартовий 
лотерейний квиток купила його мати. Мрія Павлика позбутися опіки 
фанатичної матері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59288  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінний Степан Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм Мудрості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59289  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Денис Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "THE CINEMA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Drama", "Love them", "Lullaby", "romantic", "spy 
movie', "western", "happy end".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59290  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчагіна Марія Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Favorite Patterns"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Індивідуальна розробка творів образотворчого мистецтва, включає в 
себе створення візерунків, що входять до збірки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59291  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Влах Віталій Вікторович  
 

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 "Програма для конструювання та 
кінематичного аналізу механізмів ІІ класу довільної структури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою програми можна проводити кінематичний аналіз 
важільних механізмів ІІ класу довільної структури. За основу взято 
класифікацію механізмів за Ассуром. Програма дає можливість 
змінювати величини параметрів Об'єктів за допомогою дерева 
побудови: перегляд кінематичних характеристик у вигляді графіків і 
таблиць, перегляд анімації руху механізму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59292  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яців Маркіян Романович, Хамула Орест Григорович  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Скринінг діагностика зорових функцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для попередньої загальної скринінг діагностики 
зорових функцій для виявлення зорових відхилень, спричинених 
мозковою діяльністю, дає можливість виявити співвідношення 
важливостей критеріїв при сприйнятті зором візуальної інформації з 
монітору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59293  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Дідух Валерій 
Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МРТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для ознайомлення 
студентів з будовою та принципом роботи МРТ. Призначена для 
студентів медичних навчальних закладів І-ІV рівня акредитації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59294  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Дідух Валерій 
Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дозиметр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для ознайомлення 
студентів з будовою та принципом роботи дозиметра. Призначена для 
студентів медичних навчальних закладів І-ІV рівня акредитації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59295  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Дідух Валерій 
Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ультразвукові дослідження"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для ознайомлення 
студентів з будовою та принципом роботи УЗД апарату. Призначена 
для студентів медичних навчальних закладів І-ІV рівня акредитації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59296  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофименко Павло Євгенович  
 

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 "Бойова робота вогневих підрозділів артилерії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладено порядок дій особового складу 
вогневих підрозділів при виборі, зайнятті та залишенні вогневих 
позицій, наведені правила подачі та виконання команд для підготовки і 
ведення вогню, порядок поводження з гарматою і боєприпасами на 
вогневій позиції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59297  
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Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Олексій Андрійович, Маценко Світлана Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фрактальный метод дешифрации фибоначчиевых 
чисел"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено алгоритм дешифрації фібоначієвих чисел на основі їх 
фрактальної структури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59298  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід щодо формування 
оптимальної структури каналів розподілу інноваційної продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено сутність та розкрито зміст поняття "оптимальна структура 
каналів розподілу інноваційної продукції", запропоновано науково-
методичний підхід до інформування, який забезпечує доведення 
інноваційного товару чи послуги від виробника до споживача, 
одночасно враховуючи інтереси обох сторін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59299  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьомін Олександр Вадимович, Яновський Андрій Володимирович, 
Колбасін В'ячеслав Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

91 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Симетризація зображень при 
сцинтиграфічному дослідженні головного мозку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення осей симетрії при обробці 
томографічних медичних зображень перфузії головного мозку.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59300  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьомін Олександр Вадимович, Яновський Андрій Володимирович, 
Колбасін В'ячеслав Олександрович, Раєвський Андрій Сергійович, 
Харюк Олег Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут сцинтиляційних матеріалів 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 "Обробка даних медичних досліджень на 
гамма-камері"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для візуалізації і обробки медичних зображень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59301  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бешенцева Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 
письмовий твір наукового характеру, усний твір, складений твір, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-навчального характеру з ілюстраціями 
"Мультимедийное пособие по химии" для иностранных студентов 
подготовительных факультетов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою мультимедійний посібник, що систематизує 
навчальний матеріал у вигляді презентацій, демонстрацій та ін., для 
зручного наочного використання на аудиторних заняттях з хімії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59302  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабінець Василь Михайлович, Верхола Михайло Іванович, Білан 
Віталій Петрович, Гук Ігор Богданович, Пановик Уляна Петрівна  

 

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 "Програмне забезпечення для моделювання і 
створення інформаційних технологій аналізу та автоматизації процесу 
налагодження фарбодрукарських систем поліграфічних офсетних 
машин" ("ModelFA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання роботи фарбодрукарських 
систем офсетних друкарських машин і дає можливість будувати 
інформаційні технології аналізу процесів розподілу та передачі фарби у 
фарбодрукарських системах будь-якого рівня складності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59303  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яроменко Наталія Олексіївна  
 

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 "Охота на работу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пізнавально-розважальна програма, в якій двоє молодих та амбіційних 
телеведучих спробують себе в різноманічних професіях. Один з них 
поїде за кордон, інший - залишиться в Україні. Разом вони проживуть 
один день із життя лікаря, пожежника, бортпровідника, капітана 
корабля...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59304  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змеєва Валентина Вікторівна (Эва Вэйдэн, Eva Veyden)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Молитва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі здійснюється прославлення імені Пресвятої Богородиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59305  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змеєва Валентина Вікторівна (Эва Вэйдэн, Eva Veyden)  
 

Повне ім'я 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 "Ничего не бойся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня оспівує перемогу людини над життєвими страхами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59306  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змеєва Валентина Вікторівна (Эва Вэйдэн, Eva Veyden)  
 

Повне ім'я 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 "Моя любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про розлуку закоханих, кохання, що було поєднано з обманом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59307  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змеєва Валентина Вікторівна (Эва Вэйдэн, Eva Veyden)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Останови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Слова пісні є бажанням зупинити життя, яке є лише миттю, 
подивитись, що чекає людину попереду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59308  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змеєва Валентина Вікторівна (Эва Вэйдэн, Eva Veyden)  
 

Повне ім'я 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 "Между нами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня розповідає про найтонші переживання та почуття жінки до 
чоловіка, який не байдужий її серця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59309  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змеєва Валентина Вікторівна (Эва Вэйдэн, Eva Veyden)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Віршований текст пісні "Пробуждение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Слова автора є намаганням пробудити людей розкривати у собі самі 
добрі та кращі якості душі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59310  
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Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєнков Віталій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна система ВебСервер АГРО" 
("ГІС ВебСервер АГРО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення геопорталу (інтернет-сайту) 
сільськогосподарського підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59311  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєнков Віталій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Муніципальна геоінформаційна система 
"Земля і Нерухомість" ("МГІС "Земля і Нерухомість")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для створення та ведення побудови муніципальної 
геоінформаційної системи.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59312  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєнков Віталій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна система ВебСервер ГРАД" 
("ГІС ВебСервер ГРАД")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Для створення геопорталу (інтернет-сайту) комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59313  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Володимир Вікторович (Володя Дальван)  
 

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 "Монологи" ("Далеко - далеко")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59314  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Опис і правила проекту "Украинская ЗООпремия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59315  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Опис і правила проекту "SIMBA FASHION AWARDS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59316  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Опис і правила проекту "Украинская Народная Зоопремия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59317  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татар В'ячеслав Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Спирали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59318  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татар В'ячеслав Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мысли вслух"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59319  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котик Тарас Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Набір інструментів для морфометрії 
секреторних гранул клітин кінцевих відділів слинних залоз 
"SalivaryGlandGranules" ("SalivaryGlandGranules")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для спрощення та автоматизації досліджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59320  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаркевич Оксана 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 "Коефіцієнт" для автоматизації розрахунку 
коефіцієнтів масштабування при побудові віртуальної моделі швейного 
виробу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59321  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузєєв Андрій Олексійович, Мельнічук Юрій 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)  Розповідь "Как попасть в рай и всё потерять"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Перешкоди та їх долання людиною, яка переїжджає на Канари.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59322  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболоцький Віктор Васильович (ВІТЯЗЬ)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Томник" 2015 рік. Місто Козатинь. Трудова Єпархія. 
Казати Правду. Центральний Банк Росіян Винний 160 Тисяч Рублів та 
% Віктору Васильовичу Заболоцькому. Гроши Інженера. Реакція 
Віктора. Сімейний Болт. 11 Ідей. Козачий Шматок Хліб. Трудова 
Аптека 13. Харчо. 15 Том. 215 Листів. Програма."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

15 том є цільова економічна робота людини і призначена для читання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59323  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ярослав Володимирович, Лупенко Сергій Анатолійович, 
Луцик Надія Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз серцевого ритму з підвищеною 
інформативністю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма за рахунок використання нової математичної моделі 
ритму серця, у вигляді випадкової функції ритму кардіосигналу та 
нового методу його опрацювання, дає змогу проводити автоматизовану 
обробку кардіосигналів для аналізу їх ритму з підвищеною 
інформативністю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59324  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляков Віталій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Релаксация как подготовка к построению 
"Баланса 4-х Стихий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59325  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Білан Миколай Миколайович, Білан 
Андрій Миколайович, Костирев Руслан Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для 
стеганографічного приховування повідомлень на основі аудіо та відео 
контейнерів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В сучасних умовах широкого розвитку при впровадженні набирають 
системи захисту інформації. Проблема якісного приховування 
конфіденціальної та секретної інформації існування завжди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59326  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продєдович Едуард Вячеславович, Простолупов Дмитро Вікторович, 
Риженко Олександр Володимирович, Романенко Володимир 
Борисович, Щеглов Дмитро Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ ЕКСПАНШЕН 
УКРАЇНА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SX-UA-Діловодство для державних установ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма створена для автоматизації електронного 
документообігу в органах виконавчої влади України.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59327  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська література" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій 
програмі з української літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59328  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Яківна, Сичова Вікторія Томасівна, Жук Марія 
Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та програмі з 
української літератури. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59329  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобернік Сергій Георгійович, Коваленко Роман Романович  
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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)  "Географія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає новій програмі, ураховує вікові особливості 
школярів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59330  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Паламарчук Лариса Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає новому Державному стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти. У ньому розкрито особливості природи 
нашої планети. Він формує в учнів уявлення про різноманітність і 
єдність природи, сприяє розумінню ними ролі географічної оболонки в 
житті суспільства на природні умови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59331  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабанов Дмитро Андрійович, Кравченко Марина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59332  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчин Марія-Віра Михайлівна  
 

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)  "Хімія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений відповідно до вимог Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти та нової програми. Зміст 
навчальних тем скеровано на формування предметних 
компетентностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59333  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліхтей Ігор Михайлович  
 

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)  "Всесвітня історія" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та чинній 
програмі зі всесвітньої історії. Він містить навчальний матеріал із 
всесвітньої історії починаючи від середини І тис. до кінця XV ст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59334  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Марина Миколаївна, Палій Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Німецька мова (3-й рік навчання)" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний підручник складається із 7 розділів, які складаються з уроків 
для закріплення та узагальнення навчального матеріалу. Підручник 
сприяє формуванню в учнів навичок і розвитку вмінь в усіх видах 
мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, говорінні та письмі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59335  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи здоров'я" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Державної програми "Охорони 
здоров'я" для учнів 7 класу. У ньому подано поради та рекомендації 
щодо формування навичок здорового способу життя, профілактики 
захворювань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59336  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горошкіна Олена Миколаївна, Попова Людмила Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам 
Державного стандарту та чинній програмі з української мови. Це 
відомості про словосполучення й речення, звукову й графічну будову 
слова, інформація про лексикологію, словник.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59337  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Папіш Лариса Володимирівна, Шутка Михайло Михайлович  
 

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)  "Образотворче мистецтво" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника відповідає вимогам Державного 
стандарту та чинній програмі. Підручник містить два розділи: 
"Мистецтво в нашому житті" та "Дизайн". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59338  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свідерський Юрій Юрійович, Ладиченко Тетяна В'ячеславівна, 
Романишин Наталія Юріївна  

 

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)  "Історія України" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основний навчальний матеріал підручника відповідає вимогам 
Державного стандарту та чинній програмі з історії України. Підручник 
структуровано за розділами, кожний з яких присвячений розгляду 
історії середньовіччя України певного періоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59339  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім), Мовчун Антоніна 
Іванівна (псевдонім)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту початкової 
освіти та програмі з української мови, ураховує її змістові лінії. Мовна 
теорія супроводжується відповідними правилами, висновками, 
таблицями та схемами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59340  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шостка Любов Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника структуровано за окремими темами 
чинної програми з математики з використанням теоретичних і 
практичних компонентів навчання предмета й урахуванням 
відповідного дозування навчального матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59341  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павич Ніна Миколаївна, Бучківська Галина Вікентіївна  
 

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)  "Трудове навчання" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник структурований згідно з програмою: містить 17 тем. 
Система завдань, запитань і практичних робіт враховує вікові 
особливості учнів.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59342  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власова Валерія Гаврилівна  
 

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)  "Образотворче мистецтво" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам 
Державного стандарту та чинній програмі. Текстовий та 
ілюстративний матеріал сприяє розвитку навичок малювання, учить 
бачити й розуміти красу навколишнього світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59343  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Андрій Іванович (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)  "Музичне мистецтво" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник складається з двох розділів (Тема 1. "Музика мого народу", 
тема 2. "Музика єднає світ"), кожен з яких розподіляється на окремі 
параграфи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59344  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна, Савченко Людмила Петрівна  
 

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)  "Німецька мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено за розділами, які мають поурочну структуру. 
Презентація нового навчального матеріалу відбувається на основі 
кольорових сюжетних малюнків, а його опрацювання й закріплення 
здійснюється в ігрових вправах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59345  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Природознавство" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник складається з окремих розділів, що визначені програмою з 
предмета. Передбачаються різні види завдань і форми активізації уваги 
учнів: пригадай, поміркуй, дай відповіді на запитання, дізнайся більше, 
робота в парах та групах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59346  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаров Дмитро Сергійович (MC Cook)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Для брата"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59347  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мусаханов Імран Карімович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Комплекс 
преобразующих оздоровительных упражнений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59348  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, Зоряна Мирослава 
Іванівна (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)  "Літературне читання. Українська мова" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до вимог Державного стандарту освіти 
та чинної програми з літературного читання. У підручнику 7 розділів, 
до яких увійшли твори українських і зарубіжних письменників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59349  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарева Олена Євгенівна, Ільїнська Ніна Іллівна, Мацапура 
Валентина Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (російська та світова)" підручник 
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник укладено відповідно до Державного стандарту освіти. Він 
містить матеріал, що відповідає дійсній програмі з літератури 
(російської та світової) - художні твори, теоретичні відомості, 
теоретико-літературні поняття та методичний апарат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59350  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Конєва Тетяна Михайлівна, Орлова 
Ольга Василівна, Зуєнко Марина Олексіївна, Кобзар Олена Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Світова література" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій 
програмі зі світової літератури. У ньому вміщено інформацію про 
зарубіжних письменників, художні тексти в класичних і сучасних 
перекладах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59351  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбатюк Андрій Юрійович (Андрій Лучанко)  
 

Повне ім'я або 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 відпускай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59352  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уваров Євген Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Flashback"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Old Senses", "Forbid, Last Day of the Ship", "Come to 
Replace", "Flashback", "Crash test", "New Day", "Plan B".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59353  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис докторської дисертації "Творчість Костя Гордієнка: художній 
і культурний феномен ХХ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дослідженні зосереджено максимальну увагу на творчості Костя 
Гордієнка, як представника старшого покоління письменників, 
основоположника радянської прози, головною темою якого є життя 
українського села ХХ ст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59354  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курус Ігор Федорович, Шаповалов Володимир Федорович, Нижник 
Ольга Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для створення, 
підтримки та залучення користувачів системи взаємосполучених 
комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів 
в режимі реального часу колективних вимог, звернень, пропозицій, 
скарг, прохань та клопотань громадян"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дає можливість створювати петиції у режимі реального часу, 
підписуючи уже створені петиції іншими користувачами, 
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обговорювати їх та отримувати дані, щодо підписання петиції 
користувачами для обробки та виконання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59355  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарченко Андрій Віталійович (Макар Андрєєв)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій художнього фільму "Артхаус? На фіг!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59356  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипкін Юрій Генадійович, Писарєва Світлана Петрівна, Жабченко 
Ірина Анатоліївна, Шамаєва Олена Володимирівна, Яремко Ганна 
Євгенівна, Могілєвська Світлана Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 
Національної Академії Медичних Наук України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Заходи щодо запобігання ускладнень перебігу 
вагітності і пологів та оптимізації антенатального нагляду за 
вагітними в умовах реформування медичної галузі в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі ретроспективного аналізу (за 2008-2013 рр.) медичної 
документації щодо показників діяльності родопомічних закладів у 
десяти областях України розроблено заходи для оптимізації антена-
тального нагляду та запобігання виявлених ускладнень під час вагіт-
ності і пологів для зменшення перинатальних пошкоджень і втрат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59357  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штурхецький Віталій Григорович, Яременко Василь Федорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пісня про український революційний майдан, - Народний гімн 
вільної України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59358  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Григорій Олексійович, Сахно Володимир Прохорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Сучасні тенденції розвитку конструкції 
автомобіля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Продукт реалізує зміст навчальних питань з вивчення сучасних 
тенденцій розвитку конструкції автомобіля для студентів спеціальності 
"Автомобілі та автомобільне господарство" з дисципліни "Сучасні 
тенденції розвитку конструкції автомобіля" з використанням 
електронних засобів навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59359  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  220V (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "220 Вольт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До альбому входять пісні: "220 вольт", "Все на танцпол", 
"Тусовщики". 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

114 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59360  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маринкевич Марина Василівна  
 

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 "My Love Is Stronger"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з оригінальної пісні, виконаної на фортепіано та 
кількох реміксів у різних музичних жанрах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59361  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana)  
 

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 цикл "Чотири пісні саду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу збірки увійшли: "Білий сад", "Сад мрій", "Сад почуттів", 
"Сад під зорями".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59362  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Краса України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59363  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Кириленко Олександр Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок електромагнітного 
поляризованого реле"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59364  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Траченко Сергій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок системи водопостачання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59365  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Сергій Миколайович, Жеребятьєв Денис Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційні кібернетичні 
системи" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "KoloBizCom"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "KoloBizCom" - спеціалізоване програмне 
забезпечення, призначене для консультування відвідувачів сайтів в 
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режимі реального часу. Завдяки унікальному набору функцій 
інтелектуальний продукт допомагає збільшити продажі, підняти довіру 
потенційних клієнтів до компанії, підвищити монетизацію сайту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59366  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станкевич Юлія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Підприємництво і бізнес-культура". Навчально-методичний 
посібник для студентів напряму підготовки (спеціальності) "Економіка 
та підприємництво" рівня вищої освіти "бакалавр" вищих навчальних 
закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкрито організаційно-економічні основи 
підприємництва та особливості формування й використання бізнес-
культури підприємства. До кожної теми розроблені короткі теоретичні 
відомості, контрольні запитання, плани семінарських занять, теми 
рефератів та список додаткової літератури. Окрім теоретичного мате-
ріалу представлено дискусійні питання, набір тестових завдань як для 
самостійного розв'язання, так і для роботи на семінарських заняттях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59367  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гур'єв Сергій Омелянович, Новіков Федір Микитович, Сацик Сергій 
Петрович, Кушнір Віталій Андрійович, Близнюк Микола Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 
надання екстреної медичної допомоги при політравмі (дії керівника 
бригади на місці події)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною метою даного уніфікованого алгоритму було створення 
ефективної системи надання екстреної медичної допомоги.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59368  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гур'єв Сергій Омелянович, Новіков Федір Микитович, Сацик Сергій 
Петрович, Кушнір Віталій Андрійович, Близнюк Микола Дмитрович, 
Гуселетова Наталія Володимирівна, Допіряк Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 
надання екстреної медичної допомоги при політравмі (дії бригади 
екстреної медичної допомоги на місці події)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною метою даного уніфікованого алгоритму було створення 
ефективної системи надання екстреної медичної допомоги. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59369  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гур'єв Сергій Омелянович, Шуригін Олександр Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Схема надання 
медичної допомоги постраждалим з відкритими пошкодженнями 
печінки з оцінкою стану постраждалих по шкалі ISS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною метою даного уніфікованого алгоритму було створення 
ефективної системи надання екстреної медичної допомоги. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59370  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саленко Петро 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 "Guruhimself"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для забезпечення комплексного виконання фізичних та 
інших вправ для покращання здоров'я, позбавлення захворювань, 
якісне проведення тренувань спортсменів. Програма є комплексом 
програмного забезпечення для самостійного формування особистого 
комплексу фізичних та інших вправ споживачем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59371  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Лебединая верность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір висвітлює події у хронологічному порядку, які свідчать про 
ситуацію та обставини, при яких автор відкрила закон збереження 
психічної (паранормальної) енергії. Випробування, через які 
прийшлося пройти, пов'язані з боротьбою-працею-наукою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59372  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Чудеса своими руками"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Літературно-науковий твір висвітлює події історичного розвитку 
України.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59373  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Паперовий метелик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана повість - це незвичайний перелік подій, що плине уздовж однієї 
сюжетної лінії. Це у першу чергу емоції, почуття та думки маленької 
людини. Символ метелика, що пронизує увесь твір, зрозуміє кожну 
людину, що кохала, страждала, боролася та втрачала свої "рожеві" 
окуляри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59374  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюков Іван Олексійович, Вініченко Сергій Леонідович, Гінтова 
Марина Герцівна, Тімофєєв Максим Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Медирент" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС 
КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ "TRITHEMIUS" 
("ПК КЗІ "TRITHEMIUS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59375  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Авторське розуміння змісту антикризового 
планування. Нові підходи до фінансування підприємств із 
корпоративними правами держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Репрезентоване авторське розуміння змісту планування, зокрема, 
фінансового й антикризового. Розроблено алгоритм використання 
Мультикритеріальної Моделі ідентифікації фінансової кризи при 
плануванні альтернативних джерел фінансування підприємств із 
корпоративними правами держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59376  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення термінологічного апарату та 
теоретичних положень реструктуризації фінансів підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Упроваджено нове поняття - "префективний". Запропоновано функції 
реструктуризації. Розроблено функціональну модель реструктуризації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59377  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

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  Складений твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фортепіанних творів "Мрія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59378  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесникова Ніна Федорівна, Козлова Олена Іванівна, Литвинова 
Оксана Аркадіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комп'ютерний програмний комплекс 
розрахунків аварійних режимів, уставок релейного захисту та в 
мікропроцесорних пристроях REL6** фірми АВВ в складних елект-
ричних мережах до 10000 вузлів (IEDKK10-RW)" ("IEDKK10-RW")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана збірка дозволяє розрахувати аварійні режими: короткі замикання 
на шинах ПЛ, АТ і вздовж ПЛ, і в кінцях зон дії суміжних захистів, 
складні несиметрії, установки типових захистів і мікропроцесорних 
(МП) пристроїв REL6** в мережі до 10000 вузлів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59379  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесникова Ніна Федорівна, Козлова Олена Іванівна, Литвинова 
Оксана Аркадіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комп'ютерний програмний комплекс 
розрахунків аварійних режимів, уставок релейного захисту та в 
мікропроцесорних пристроях 7SA5** (7SA6**) фірми "Siemens" в 
складних електричних мережах до 10000 вузлів (IEDKK10-SW)" 
("IEDKK10-SW")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана збірка дозволяє розрахувати аварійні режими: короткі замикання 
на шинах ПЛ, АТ і вздовж ПЛ, і в кінцях зон дії суміжних захистів, 
складні несиметрії, установки типових захистів і МП пристроїв 7SA5** 
(7SA6**) в мережі до 10000 вузлів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59380  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
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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 апаратно-програмний комплекс системи посадки (АПК-СП) 
автоматизованого командно-диспетчерського пункту (АКДП)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для відображення інформації посадочного 
радіолокатора й управління зльотом і посадкою повітряних суден.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59381  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

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 чергового синоптика (АРМ-С)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для відображення первинної інформації з даних 
оглядових РЛС сантиметрового діапазону в режимі відключеної СДЦ 
для забезпечення проведення радіолокаційної розвідки погоди, а також 
введення й видачі метеорологічної інформації на робочі місця групи 
керівництва польотами АКДП.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59382  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конишев Сергій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Корпорація "Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 
на адаптер інтерфейсів AeRouter"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення інформаційної взаємодії 
джерел радіолокаційної інформації з її споживачами різного рівня, що 
здійснюють обмін даними в протоколі ASTERIX.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59383  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

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 технологічне автоматизоване робоче місце (АРМ-Т)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує управління обробкою інформації від підключених 
джерел, контроль технічного стану джерел радіолокаційної інформації 
й каналів передачі даних, контроль технічного стану власних засобів 
автоматизації, локальної обчислювальної мережі й мережі BYPASS, 
апаратури системи Об'єктивного контролю і єдиного часу, докумен-
тування й видачу на друк інформації про технічний стан виробу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59384  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

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 апаратно-програмний комплекс огляду повітряної обстановки (АПК-
ПО) автоматизованого командно-диспетчерського пункту (АКДП)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для приймання, обробки і відображення 
повітряної обстановки по даним оглядових РЛС метрового й сантимет-
рового діапазонів, диспетчерського радіолокатора радіолокаційної 
системи посадки і радіотехнічної системи близької навігації, введення 
команд, додаткових характеристик і ознак повітряних Об'єктів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59385  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Олег Вікторович, Глинько Олексій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної 
академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Применение ультразвука в технологии 
предпламенной активации композиционных топлив"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кравченко О.В., Глинько О. І. Применение 
ультразвука в технологии предпламенной активации композиционных 
топлив. Міжнародний науково-технічний журнал "Проблемы 
машиностроения", т.17, № 4, 2014, стор. 51-54. 

 

Анотація   

Стаття присвячена експериментальним дослідженням по визначенню 
можливості та доцільності застосування ультразвуку для 
передполум'яної активації пилоподібних палив.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59386  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Олександр Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розробка технологічного регламенту ефективного 
виробництва високоміцної метизної продукції в умовах одного 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладена компоновка ефективного метизного підприємства з 
виробництва високоміцної металопродукції на базі використання нової 
технології виготовлення високоміцного кріплення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59387  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Катерина Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Соціальна комп'ютерна мережа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальна соціальна комп'ютерна мережа, що створюється для 
пошуку, встановлення та підтримки ефективних ділових контактів між 
сторонами, кожна з яких потребує в цій взаємодії: з однієї сторони - 
молоді спеціалісти та студенти, з іншої сторони - потенційні роботодавці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59388  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киричок Павло Петрович, Кокот Володимир Романович, Петрух 
Андрій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод консервативного лікування та профілактики 
варикозної хвороби системи нижньої порожнистої вени"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена методика профілактики та консервативного лікування 
варикозної хвороби нижніх кінцівок, виходячи з того, що варикозна 
хвороба нижніх кінцівок не є самостійним захворюванням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59389  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеремет Володимир Іванович, Литвинов Дмитро 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 "Графічне зображення логотипу 
"Відкрита іноземна ("Open Foreign") (англійська, французька, 
іспанська, німецька, італійська та інші мови)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Логотип символізує методику швидкого освоєння іноземних мов. 
Іноземний текст розбито на рядки, що містить кілька цитат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59390  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суворов Олександр 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 обробки і відображення інформації параметрів 
мобільних і стаціонарних Об'єктів "SkyNet" ("SkyNet")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма застосовується для моніторингу технологічних параметрів 
мобільних і стаціонарних Об'єктів, обладнаних GPS/GPRS-приймачами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59391  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вартік Ірена Вячеславівна  
 

Повне ім'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 
"IREN VARTIK"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з оригінального зображення пір'їни та туфельки, 
намальованих ніби чорнильною ручкою, та двох написів латинськими 
літерами під ними, що знаходяться один під одним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59392  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Дмитро Дмитрович, Зюков Олег Леонідович, Грузева Тетяна 
Степанівна, Солоненко Іван Миколайович, Солоненко Надія 
Дмитрівна, Яковенко Ігор Валентинович, Безпрозванна Валентина 
Михайлівна, Гандзюк Володимир Андрійович, Зварич Світлана 
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Дмитрівна, Мархонь Ірина Петрівна, Рубан Оксана Євгенівна, Кубатко 
Віталій Миколайович, Вовк Катерина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна наукова установа "Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини" Державного управління 
справами 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ В 
ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ: 
Навчальний посібник для лікарів - слухачів циклів тематичного 
удосконалення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59393  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Євген Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система планування, розвідки та координації 
на полі битви "КомБат" v.3.0" ("Система "КомБат")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

КомБат - це потужний інструмент для попереднього планування 
військово-польових операцій, швидкого поширення розвіданих та 
оновлених ортофотопланів між їх учасниками, а також оперативного 
управління структурними одиницями на місцевості в режимі, 
максимально наближеному до реального часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59394  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановський Андрій Сергійович, Щеулов Борис 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 "НАСТОЯЩИЙ НУ, ПОГОДИ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59395  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Веніамін Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Авторский проект 
"Дизайнерское оформление бутылки с крышкой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторський проект розрахований на людей, яких приваблює естетичне 
та зручне перенесення легких, пластмасових пляшок безалкогольних 
напоїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59396  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Стець Роман Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок пристрою для вимірювання 
температури з використанням терморезистивного давача 
температури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює розрахунок параметрів терморезистивного давача 
та схеми пристрою за наперед запрограмованими формулами, 
використовуючи початкові дані, що вводяться статистично.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59397  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Андрій Віліанович, Васильєв Ігор Анатолійович, 
Битько Юрій Миколайович, Мельничук Олена Миколаївна, 
Бондаренко Дмитро Миколайович, Лець Олександр Анатолійович, 
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Таранюк Інна Анатоліївна, Даниленко Діана Артурівна, Калюжна 
Катерина Володимирівна, Афанасьєва Олена Леонідівна, Битько 
Андрій Миколайович, Єйкович Андрій Юрійович, Квітка Валентин 
Володимирович, Ладановський Віктор Володимирович, Лещенко 
Михайло Олександрович, П'ятецький Олександр Олександрович, 
Синьоокий Артем Євгенович, Сініцин Олександр Валерійович, 
Фурсенко Сергій Миколайович, Шморгун Роман Сергійович  

 

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, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Технологія 
(методичні рекомендації) створення цифрових растрових карт шляхом 
сканування, прив'язки і трансформації зображень схем, карт та планів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технологія створення цифрових растрових карт, вимоги до технічних 
та програмних засобів, до матеріалів, що відлягають прив'язці і 
трансформації сканованих зображень за допомогою програмного 
забезпечення ArcGis.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59398  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордій Богдан Юрійович, Рукін Олексій Васильович, Торяник Дмитро 
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 "Форт: Управління страховим бізнесом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спеціалізована система автоматизації для управління діяльністю 
страхової компанії. Система дозволяє автоматизувати діяльність усіх 
підрозділів компанії та усі бізнес-процеси операційної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59399  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордій Богдан Юрійович, Рукін Олексій Васильович, Торяник Дмитро 
Анатолійович  
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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 "Форт: Управління медичним асистансом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Систематизована система для автоматизації діяльності страхових 
компаній та компаній медичного асистансу в сфері укладання та 
супроводження договорів добровільного медичного страхування та з 
інших видів особистого страхування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59400  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Дослідницький підхід до навчання мови: 
лінгводидактичний словник-довідник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник вміщує близько 100 термінів і термінологічних сполук,  
репрезентованих у сучасній лінгводидактивній науці, що відбивають 
дослідницький підхід до навчання мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59401  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Ігор Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Вдень та вночі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Закопане", "В дождливую ночь", "В доме твоём", 
"Воспоминание", "Танец под дождём", "Вдень та вночі". Збірка 
містить пісні про світлі та добрі моменти у буденності життя, про 
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друзів, красу та могутність природи, всепоглинаючу, цілющу та 
руйнівну силу кохання, про вибір, який ми всі повинні зробити та 
звичайне людське щастя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59402  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Програма "StatVo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для комплексного використання коефіцієнтів 
схожості і своєрідності. В якості вихідних даних виступають списки 
видів гідробіонтів з відповідними кількісними показниками  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59403  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ладан Олександр Федосійович, Жежера Анатолій Іванович, Марченко 
Олександр Павлович, Назарук Ольга Опанасівна, Волошина Людмила 
Іванівна, Ковальчук Микола Анатолійович, Пурик 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  Картографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Топографічна зйомка масштабу 1:2000 на території 
м. Бахмач, Чернігівської області у виді 27 топографічних планів на 
площу в 78,91 кв.км" ("Топографічна зйомка масштабу 1:2000")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Топографічна зйомка маштабу 1:2000 дає можливість: створювати та 
коригувати генеральні плани населених пунктів; створювати 
містобудівну документацію; проводити інвентаризацію земель; 
створювати земельний та містобудівний кадастр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59404  
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Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Генадій Олександрович, Овчаренко Андрій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Эко-Заправка (автономное производство 
электроэнергии + биодизель)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59405  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом  "Мама, спасибо!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59406  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свйонтек Ірина Владиславівна (Свйонтек Ірина)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного 
орнаменту і колориту. Космацькі вишивки Косівщини "Довбушеві 
взори" Альбом 5, книга 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59407  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Расчеты ТГВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконувати різні розрахунки для проектування 
системи ТГВ (опалення, вентиляції, кондиціонування).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59408  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вентиляция бассейна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконати розрахунок вологовиділень і вентиляції 
басейну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59409  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вентиляция горячего цеха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма дозволяє виконати розрахунок вентиляції гарячого цеху 
підприємств громадського харчування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59410  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Справочник воздухообменов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є довідником повітрообмінів з інструментами фільтра та 
пошуку по нормативах та довідкових документах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59411  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  # Sociopath (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Трилогія "Ікони революції" - Тарас 
Шевченко" ("Ікони революції"-1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено в Україні соціальним художником під час Революції 
Гідності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59412  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  # Sociopath (псевдонім)  
 

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 "Трилогія "Ікони революції" - Іван 
Франко" ("Ікони революції"-3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено в Україні соціальним художником під час Революції 
Гідності. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59413  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  # Sociopath (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Трилогія "Ікони Революції" - Леся 
Українка" ("Ікони Революції"-2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено в Україні соціальним художником під час Революції 
Гідності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59414  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябенко Галина Миколаївна, Сіренко Наталя Миколаївна, Кравченко 
Анна Станіславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
літературний письмовий твір белетристичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Страхування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з 
дисципліни для студентів напряму підготовки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59415  
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Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика діагностики типу терапевтичного альянсу у 
лікарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений твір застосовується для визначення типологічних 
особливостей терапевтичного альянсу у медичних спеціалістів з 
пацієнтами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59416  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки лікарями комплаєнсу пацієнтів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений науковий твір застосовується для діагностики рівневих та 
типологічних  особливостей  комплаєнсу різних груп хворих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59417  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки репрезентації образу пацієнта 
лікарями"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений науковий твір застосовується для визначення 
особливостей репрезентації образу "ідеального" і "реального" 
пацієнта, а також медичного спеціаліста у лікарів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59418  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Галина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічна  композиція "Розквіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція створена автором на основі наслідування поступового 
розвитку життя і символізує рух вперед, зростання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59419  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапчинська Євгенія Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог робіт художниці 
Євгенії Гапчинської за 2012 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог картин, створених відомою українською художницею 
Євгенією Геннадіївною Гапчинською протягом 2012 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59420  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапчинська Євгенія Геннадіївна  
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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 "Каталог робіт художниці 
Євгенії Гапчинської за 2013 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог картин, створених відомою українською художницею 
Євгенією Геннадіївною Гапчинською протягом 2013 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59421  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапчинська Євгенія Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог робіт художниці 
Євгенії Гапчинської за 2014 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог картин, створених відомою українською художницею 
Євгенією Геннадіївною Гапчинською протягом 2014 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59422  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Юрій Романович (Аноним Шолта), Щербина Євгеній 
Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Хроники Аллиновых облаков. Исток" ("Исток")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман присвячений темі самостійності особистості в незалежності від 
оточуючого її соціума. Розкриває такі поняття як "Іграшки долі" та 
"Жертва обставин".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59423  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "За жизнь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Давай уедем", "Беспризорник", "Мама", 
"Ангел Хранитель", "Посмотри малышка", "Одинокий корабль", "Не 
святой", "Знакомые биты из окон", "Прошлогодний снег". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59424  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Марія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мои ключи от рая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59425  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Марія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лучше забудь меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59426  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Марія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мы давно уже чужие"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59427  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Сергій 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)  Збірка віршів "Я знов пишу тобі листа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59428  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скидан Наталія Сергіївна (Наташа Воронцова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Любимый"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59429  
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Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесюра Леонід Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТелСис" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МініБухоблік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для автоматизації ведення бугалтерського обліку і середніх 
підприємств з ведення обліку послуг, які надаються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59430  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесюра Леонід Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТелСис" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КомОблік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для автоматизації ведення обліку абонентів інфраструктури послуг та 
розрахунків з абонентами в підприємствах комунального господарства. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59431  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксюта В'ячеслав Геннадійович, Трегуб Валерій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Професійна програма управління базами даних 
Access в прикладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аксюта В.Г. Професійна програма управління базами 
даних access в прикладах: [навчальний посібник] / В.Г.Аксюта, 
В.В.Трегуб. Х.: ХДАФК, 2014. - 120 с. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59432  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Очковський Євген Володимирович, Мосійчук Віктор Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Електронік Технолоджі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивна система моніторингу Об'єктів 
(ІСМО)" ("ІСМО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59433  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашкієв Григорій 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 "Актуальные социальные проблемы и новые 
информационные технологии их решений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59434  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Віктор Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Набір сувенірних поштових листівок "Запоріжжя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59435  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Віктор 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)  Твір образотворчого мистецтва "Інвестиційна Карта Запорізької 
області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59436  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Віктор Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотоальбом "Запоріжжя - Перлина України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір був створений Віктором Бабенко в 2014 році. Твір 
призначений для туристів та городян, він пропагує Запоріжжя, його 
видатні місця і популярні туристичні заходи, що відбуваються в місті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59437  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Віктор 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)  Твір образотворчого мистецтва "Туристична інформаційна карта 
Запоріжжя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59438  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Віктор 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)  Графічний твір "Колаж визначних місць Запоріжжя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір складається з графічних зображень визначних місць і 
туристичних принад Запоріжжя, а також герба Запоріжжя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59439  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурін Любомир Андрійович, Невлюдов Ігор Шакирович, Євсєєв 
Владислав В'ячеславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для програмування та віддаленого 
управління мобільним роботом "Programming robots" ("Programming 
robots")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота присвячена розробці програми управління маніпулятором 
роботи для смартфонів, комунікаторів, планшетів під управлінням 
операційної системи Android з підтримкою всіх сучасних пристроїв на 
базі Android версії 2.2 і вище.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59440  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривий Дмитро Вікторович, Войтко Вікторія Володимирівна  
 

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 "SCIF work station" - програмний продукт для 
проведення антитерористичних та пошуково-рятувальних робіт, за 
використанням розроблених віддалено керованих механічних 
пристроїв та гаджетів людини" ("SCIF work station")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний продукт призначений для застосування при 
проведенні пошуково-рятувальних та антитерористичних операцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59441  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Пайгерт (псевдонім), Соня Пайгерт (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги для дітей з ілюстраціями, розмальовками та піснями 
"Пригоди детектива Котика Марцеля" / "Przygody Detektywa Kotka 
Marcela"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59442  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Наталія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Україна в Європі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений в 2014 році - лаконічне, цікаве і зрозуміле усім 
відображення символу, який тепер відомий всім українцям. Поєднання 
прапора ЄС і герба України набуло змісту традиційного українського 
віночка і форми сувенірного магніту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59443  
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Дата реєстрації авторського права  27.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарчук Віра Олександрівна (Вера Енжел)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Казка "Лось, собака і газель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59444  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беркалов Артьом Олексійович, Чорний Артем Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Хождение по граблям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59445  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ферій Дем'ян Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Дем'ян Ферій - А1 графіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59446  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сакевич Віктор Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Ангелы Демоны Люди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59447  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сакевич Віктор Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Меняющийся" (1 серія)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59448  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьомін Владислав Валерійович (Vladyslove), Вайнер Даніель 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Любовь - пистолет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли пісні: "Влюбиться", "Любовь - пистолет", "Лето, 
море, солнце, ветер".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59449  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тичина Ольга Анатоліївна, Куталев Кирило Геннадійович, 
Разумовський Олег Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний фільм "Минута осознания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59450  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тичина Ольга Анатоліївна, Куталев Кирило Геннадійович, 
Разумовський Олег Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний фільм "Мама"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59451  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тичина Ольга Анатоліївна, Куталев Кирило Геннадійович, 
Разумовський Олег Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний фільм "Портрет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59452  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Олена Євгенівна, Елькаді Махмуд Мохамед Реда Ельсаєд, 
Онуфрієнко Наталія 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)  Стаття "Вдосконалення маркетингового процесу підприємства 
машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячується вдосконаленню маркетингового процесу 
вітчизняного машинобудівного підприємства на основі вивчення 
досвіду організації маркетингового процесу канадської компанії 
Pratt&Whitney, що дозволить створити додаткові конкурентні переваги 
й нові ринкові можливості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59453  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болотова Оксана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "НЛП для войны и мира"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором описані особливості сприйняття при переживанні 
травматичної події. Дані визначення травматичної події, як допомогти 
собі і іншим в складній ситуації, приведені прості прийоми корекції 
стану методами НЛП, створення стану дисоціації і вплив на ПТСД 
подвійної дисоціації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59454  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Володимир Васильович, Долматов Анатолій Іванович, 
Солом'яний Олександр Ульянович, Онопченко Антон Віталійович, 
Федорова Анастасія Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський 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 "Інтерактивний програмний комплекс для 
проектування технологічних процесів імпульсної металообробки при 
виготовленні складних листових деталей методом адресації та синтезу з 
елементами - аналогами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтерактивний програмний комплекс призначений для проектування 
технологічних процесів імпульсної металообробки складних листових 
деталей методом адресації та синтезу з елементами - аналогами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59455  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіхоплав Анна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Сборник пьес для фортепиано"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Призрак Авалона". "Лето, разноцветные 
зонтики", "Осень. Падающие листья", "Зима. Хрустальные грезы", 
"Масленица", "Весенняя капель", "Зеркальный лабиринт", 
"Локомотив", "Марш", "Танец ветра", "Элегия-игра для двоих".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59456  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Віталій Миколайович, Лазоренко Віктор Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір практичного характеру "Способ управления 
мобильным устройством при помощи дополнительного экрана"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описана система створення фотографій за допомогою мобільного 
пристрою, планшету, телефону тощо, яка дозволяє за допомогою 
додаткового екрану, який кріпиться на задній стінці мобільного 
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пристрою, зручно створювати власні фото, а також управляти 
мобільним пристроєм за допомогою цього екрана.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59457  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Андрій Сергійович, Осипенко Ігор Миколайович, 
Мацієвський Вадим Станіславович  

 

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)  Програмний продукт "Автоматизована система моніторингу та 
аналізу роботи промислових систем управління "ModBusDispatcher" 
("ПП "Автоматизована система моніторингу та аналізу роботи 
промислових систем управління "ModBusDispatcher")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Базовим для роботи промислових систем управління є інформаційне і 
програмне забезпечення систем в режимі реального часу. Системи 
реального часу незалежно від їх реалізації повинні забезпечувати 
постачання оперативної інформації із заданою періодичністю і з 
узгодженим переліком параметрів. Цю задачу вирішує даний 
програмний продукт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59458  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бичкова Світлана Анатоліївна, Степаненко Віктор Іванович, Бичкова 
Ніна Григорівна, Сенишин Наталія Юліанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Роль герпетичної інфекції у прогресуванні поєднаної 
соматичної патології: хронічного обструктивного захворювання легень 
та метаболічного синдрому"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59459  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бичкова Світлана Анатоліївна, Хайтович Микола Валентинович, 
Бичкова Ніна Григорівна, Красюк Олександр Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Роль цитокінів та адгезивних молекул в патогенезі 
системного запалення у хворих на хронічне обструктивне 
захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом (аналіз 
літературних даних та власні дослідження)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59460  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бичков Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Імунологічні аспекти артеріальної гіпертензії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59461  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головацький Андрій Степанович, Черкасов Віктор Гаврилович, Сапін 
Михайло Романович, Парахін Анатолій Іванович, Ковальчук 
Олександр Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Анатомія людини. Том 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анатомія людини : підручник : у 3 т. Т. 2 / А.С. 
Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін [та ін.]. - Вид. 3, доопрац. - 
Вінниця : Нова Книга, 2015. - 456 с. : іл. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59462  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкасов Віктор Гаврилович, Ковальчук Олександр Іванович, 
Дзевульська Ірина Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ (контроль за 
самостійною підготовкою до практичних занять). Модуль 3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. 
АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ (контроль за самостійною підготовкою до 
практичних занять). Модуль 3 - Серце. Судини і нерви голови, шиї, 
тулуба та кінцівок / Видання третє. - КИЇВ, 2014. - 52 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59463  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобров Ален Євгенійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Електронна книга скарг" 
("ЕКС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Коло із синьо-жовтим тлом, на якому зображена рука білого кольору із 
опущеним великим пальцем. Під нею напис.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59464  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євчин Руслан Миронович, Щербій Андрій Богданович, Якуб'як 
Володимир Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

154 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс по обліку 
комунальних послуг "VisualService" ("VisualService")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс призначений для обліку наданих комунальних 
послуг таких, як: квартплата, теплопостачання та водовідведення, газ 
та електроенергія, вивіз твердих побутових відходів, ремонтні роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59465  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

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 учбово-практичного характеру, 
ілюстрація, фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру 
"Информационный каталог "СИДКОН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі наведена інформація щодо продуктів програмування, які 
належать компанії "Сідком", стосовно бізнесу, безпеки, політики, а 
саме: автоматизовані системи комп'ютерного аналізу "Айзберг".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59466  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмельова Тетяна Федорівна, Стратій Андрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Агрегація різнорідних інформаційних 
потоків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для збору та обробки даних із інформаційних 
потоків різної структури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59467  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конін Валерій Вікторович, Лахтадир Анастасія Валентинівна  
 

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 часу в супутникових 
навігаційних системах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Функціонування супутникових навігаційних систем пов'язане із 
необхідністю врахування як відносного часу, так і розбіжності між 
множинами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59468  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушич Олексій Петрович, Барабанова Юлія Олексіївна  
 

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 "Перетворення координат в супутникових 
навігаційних системах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На різних етапах розв'язання навігаційної задачі апаратурою 
користувача використовуються розрахунки в геометричній рухомій 
системі координат і геоцентричній абсолютній нерухомій у просторі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59469  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Gray Coding"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена за допомогою мови програмування С++ з 
використанням програмного продукту Visual Studio 2013.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59470  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепіженко Валерій Іванович, Рибак Арина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система розв'язання множинних конфліктів 
повітряних кораблів в умовах вільного польоту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма забезпечує гарантоване вирішення конфлікту у 
повітряному просторі між літальними апаратами енергетико-
потенційним методом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59471  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GISTO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є самостійним програмним забезпеченням, для 
функціонування якого необхідна наявність програмної платформи Net 
Framework 4.0. Середовище функціонування - операційні системи 
сімейства Windows.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59472  
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Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RBCS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є самостійним програмним забезпеченням, для 
функціонування яого необхідна наявність програмної платформи Net 
Framework 4.0. Середовище функціонування - операційні системи 
сімейства Windows. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59473  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Танец ветра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальний твір для симфонічного оркестру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59474  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Людовик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальний твір для симфонічного оркестру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59475  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Вальс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальний твір для симфонічного оркестру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59476  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Украина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальний твір для симфонічного оркестру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59477  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Волшебная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальний твір для симфонічного оркестру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59478  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Сражение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальний твір для симфонічного оркестру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59479  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Блаженство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальний твір для симфонічного оркестру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59480  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Балерина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструментальний твір для симфонічного оркестру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59481  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ольга Геннадіївна (Гудзенко Ольга)  
 

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 "Сказка о волшебных кисточках и Закарляке" ("Казка 
про чарівні пензлики та Закарляку")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59482  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Сергій Вікторович, Запорожець Юлія Сергіївна, Ярощук 
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)   Художній фільм "Только Так - Ветер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіно про дитячу мудрість, крах дорослого стану речей і світогляду, 
правилам і заботам. Не треба нічого ускладнювати. Треба робити. І по-
іншому ніяк. Тільки так.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59483  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Сергій Вікторович, Запорожець Юлія Сергіївна, Ярощук 
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)   Художній фільм "Только Так - Подруги"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіно про дитячу мудрість, крах дорослого стану речей і світогляду. Не 
треба нічого ускладнювати. Треба робити. І по-іншому ніяк. Тільки так.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59484  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Сергій Вікторович, Запорожець Юлія Сергіївна, Ярощук 
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)  Художній фільм "Только Так - По дороге на радугу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіно про дитячу мудрість, крах дорослого стану речей і погляду. Не 
треба нічого ускладнювати. Треба робити. І по-іншому ніяк. Тільки так.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59485  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Сергій Вікторович, Запорожець Юлія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм "Я?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дівчинки Ліки є дві подруги. Одна справжня, інша уявна. Є 
люблячий тато, є мама, є класний керівник. Усталений порядок свого 
життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59486  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Сергій Вікторович, Запорожець Юлія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм "Остановись"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Острів дитинства - територія невелика, але повна великих захоплень, 
маленьких радостей.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59487  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Збірник музичних творів до фільмів Аксьонова С. В."  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник музичних творів до фільмів Аксьонова С. В.: "Только Так - По 
дороге на радугу", "Только Так - Ветер", "Только так - Подруга".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59488  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куропаткіна Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-ВІВАЧЕ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція ескізів ексклюзивних ювелірних виробів "Українська 
колекція з мотивами народної вишивки Art-Vivace 2011"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колекція "Art-Vivace 2011" включає в себе ескізи ексклюзивних 
ювелірних виробів за мотивами народної вишивки, створених ТОВ 
"АРТ-ВІВАЧЕ" протягом 2011 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59489  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куропаткіна Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-ВІВАЧЕ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція ескізів ексклюзивних ювелірних виробів "Art-Vivace 2012 
Ukrainian style"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колекція "Art-Vivace 2012" включає в себе ескізи ексклюзивних 
ювелірних виробів за мотивами українського народного стилю, 
створених ТОВ "АРТ-ВІВАЧЕ" протягом 2012 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59490  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куропаткіна Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-ВІВАЧЕ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція ескізів ексклюзивних ювелірних виробів "Українська 
колекція з народними орнаментами Art-Vivace 2013"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колекція "Art-Vivace 2013" включає в себе ескізи ексклюзивних 
ювелірних виробів з народними орнаментами, створених ТОВ "АРТ-
ВІВАЧЕ" протягом 2013 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59491  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куропаткіна Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-ВІВАЧЕ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція ескізів ексклюзивних ювелірних виробів "Відродження 
українських символів Art-Vivace 2014"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

До колекції увійшли: кулони - 9 варіантів ескізів, браслети - 2 варіанти 
ескізів, каблучки - 14 варіантів ескізів,сережки - 22 варіантів ескізів, 
запонки - 6 варіантів ескізів, комплекти - 6 варіантів ескізів. Разом 59 
ескізів ювелірних виробів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59492  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманюк Віктор Петрович, Новик Анатолій Матвійович  
 

Повне ім'я або 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 "Состав и способ получения 
сиропной лекарственной формы на основе экстрактов из смеси трав 
Вейника наземного и Щучки дернистой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59493  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Сірак Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель інтер'єру анти-
кафе"Nytka"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59494  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Шепель Ганна Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель інтер'єру їдальні 
"Паралелі" в бізнес-центрі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59495  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозецький Іван Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали ознайомлюють студентів з хірургічним 
інструментарієм, видами анестезії, анестетиками, методиками операції 
видалення зубів та ускладнення після видалення зубів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59496  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беденюк Олена Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали ознайомлюють студентів з хірургічним 
інструментарієм, видами анестезії, анестетиками, методиками операції 
видалення зубів та ускладнення після видалення зубів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59497  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Наталія Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали ознайомлюють студентів з хірургічним 
інструментарієм, видами анестезії, анестетиками, методиками операції 
видалення зубів та ускладнення після видалення зубів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59498  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховолець Ірина 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, складений твір, усний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали ознайоммлюють студентів з етіологією і патогенезом 
захворювання зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх 
діагностику, лікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59499  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорецька Хрестина Василівна, Федірко Галина Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали ознайомлять студентів з етіологією і патогенезом 
захворювання зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх 
діагностику, лікування і профілактику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59500  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пацкань Людмила 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, усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали ознайомлять студентів з анатомо-фізіологічними 
особливостями органів порожнини рота, класифікацією 
стоматологічного інструментарію та обладнання стоматологічних 
кабінетів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59501  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали ознайомлять студентів з анатомо-фізіологічними 
особливостями органів порожнини рота, класифікацією стомато-
логічного інструментарію та обладнання стоматологічних кабінетів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59502  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Залізняк Марта Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані матеріали ознайомлять студентів з етіологією і патогенезом 
захворювання зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх 
діагностику, лікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59503  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлова Емілія Аурелівна, Проскуріна Тетяна Юріївна, Мітельов 
Дмитро Анатолійович, Матковська Тетяна Миколаївна, Решетовська 
Надія Євдокимівна, Рябоконь Наталія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Технологія виявлення психосоціальних стресорів у 
дітей із депресією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена технологія виявлення психосоціальних стресорів у дітей 
із депресією включає: визначення регістру психопатології депресії; 
анкету-скринінг для виявлення психосоціальних стресорів у дітей з 
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депресією. Фактори психічної травматизації у дітей діагностуються за 
допомогою розробленої моделі опитувальника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59504  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Євген Тимофійович  
 

Повне ім'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 "Память Солнца" Синопсис 
многосерийного телевизионного фильма. Сценарий 1-й серии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59505  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Раїса Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-років"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Документальний збірник підготовлений на основі архівних матеріалів і 
маловідомих публікацій та містить відомості про майже сто 
українських митців, які творили у першій половині ХХ століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59506  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Валерій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Малі українські діярії ХVІІ-ХVІІІ століть"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі вміщені сім щоденників відомих церковних діячів, 
представників правлячої верхівки ХVІІ-ХVІІІ століть, які виразно 
свідчать про тогочасну картину життя на українських землях, та на 
території від столиці Російської імперії до Закарпаття.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59507  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсієнко Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "На полі чести. Книга 2. Наш сучасник Євген Сверстюк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі зібрані спогади про дисидента, філософа, письменника Євгена 
Сверстюка, писані непересічними людьми, яких з ним зводила доля на 
тернистому життєвому шляху в часи неволі і в умовах свободи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59508  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Євген Сверстюк. Писані синім крилом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли вибрані поезії дисидента, філософа, письменника 
Євгена Сверстюка. Поетичну творчість Є. Сверстюка відрізняє 
глибина думки та філософське осмислення діяльності. Ряд віршів 
покладені на музику та стали відомими.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59509  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боряк Геннадій Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: 
спроба державного регулювання (1847-1914)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику публікуються документи з архівів державних органів та 
установ, які реагували на прояви українського руху в різних сферах: у 
початковій освіті, у громадянському та літературному житті тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59510  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віннікова Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Дискурс української літературної пародії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Віннікова Наталія. Дискурс української літературної 
пародії. - К.: Наукова думка, 2014. - 432 с. 

 

Анотація   

У монографії на розлогому фактичному матеріалі комплексно 
осмислено процес виникнення та розвитку народної української 
літератури ХVІ - початку ХХІ ст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59511  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віслобоков Кирил Асенович  
 

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 "Електронний архів української періодики "LIBRARIA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних є віртуалізованим цифровим архівом української історичної 
періодики, яка збереглася у численних бібліотечних, архівних і 
музейних сховищах України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59512  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапочка Катерина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Гапочка-Електроакустика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли наступні твори: "Ніжності", "Душа", "Сховай", 
"Незвичайні", "Крила".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59513  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапочка Катерина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Лови мої слова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли наступні твори: "Лови мої слова", "Губи прикуси", 
"Незвичайні", "Метко", "Невесомость", "Зникаю",  "Бути", "На 
самоті", "Outro".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59514  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Ярослав Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Есе "Агов, Бучачос!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

173 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59515  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Ігор Анатолійович, Кайнаран Юрій Валерійович, Юрченко 
Антоніна Миколаївна, П'ятецька Інна Борисівна, Шевченко Павло 
Володимирович, Пілат Олег Леонідович, Скочик Дмитро Олегович, 
Матвієнко Ольга Анатоліївна, Мажуда Оксана Олегівна, Бондаренко 
Дмитро Миколайович, Добровольський Олексій Валерійович, 
Ковальова Алла Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Технологічні 
процеси (методичні рекомендації) у Національній кадастровій системі"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис технологічних процесів у Національній кадастровій системі 
представлений у вигляді методичних рекомендацій, які містять опис 
трансакцій, схеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59516  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопата Віктор Олександрович, Фардига Петро Юліанович, ЕЛЬ 
ШАББАХ Мохамед Адлі Абдульрахман  

 

Повне ім'я або повне 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 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 
ФОРСОВАНОГО ВИДИХУ "MOVENT" ("ПРОГРАМА "MOVENT")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма моделює процес форсованого виходу з використанням 
параметрів біомеханіки дихання у трьох режимах: при постійному 
значенні опору повітряних шляхів у ході процесу, при його 
стрибкоподібному збільшенні й при його монотонному збільшенні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59517  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопата Віктор Олександрович, Коваленко Микола Микитович, 
М'ясний Іван Семенович, ЕЛЬ ШАББАХ Мохамед Адлі Абдульрахман  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ 
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІРОМЕТРІЇ ФОРСОВАНОГО 
ВИДИХУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір дозволяє виявляти ранні стадії порушень вентиляційної функції 
легень, деталізуючи ступінь і локалізацію обструктивних порушень, а 
також підвищує чутливість функціональної діагностики методом 
спірометрії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59518  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болгов Григорій Олексійович (Григорий Болгов), Железцова Олена 
Анатоліївна (Елена Железцова)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Технология Образного Творения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59519  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Иван Поклонский (псевдонім)  
 

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 "Жизнь как река"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли наступні твори: "Весенняя сирень", "Теплый вечер", 
"Жизнь как река", "Заря", "Оксана", "Наваждение", "Леха", "Сердце 
мамы", "Ленин", "Мой город", "Отец не надо", "Прочти любовь", 
"Расскажи", "Столица", "Послушайте мадам", "Что стоишь у окна".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59520  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Иван Поклонский (псевдонім)  
 

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 "Эмигрант"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли наступні твори: "Эмигрант", "Под стук колес", 
"Поздняя любовь", "Клава", "Когда в пути я одинокий", "Ах 
украинка, украиночка", "Юные года", "Судьба", "Осень", 
"Демократия", "Холодная зима", "Мотыльки", "Мамочка", "Дивная 
страна", "Вот и все", "Лабух", "Сиротка".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59521  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Мирон Григорович, Кравченко Олександра Володимирівна, 
Дияк Яніна Владиславівна, Немеш Марина Валеріївна, Калугер Анна 
Олександрівна, Шеремет Михайло Юрійович, Охріменко Олександр 
Святославович, Любінець Назарій Ігорович, Калайда Олег Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музично-драматичний твір, твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рок-опера "МІФ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рок-опера у художньо-поетичній формі описує біографію Тараса 
Шевченка. В основу покладено конфлікт митця і суспільства, що 
передано в образі Російської імперії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59522  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрик Ярина Михайлівна  
 

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 науково-навчального характеру "Дизайн міського середовища. 
Методичні вказівки до виконання курсової, практичної та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Дизайн міського середовища" для 
студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр 
спеціальності 7 (8).02020701 "Дизайн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дизайн міського середовища: Методичні вказівки до 
виконання курсової, практичної та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни "Дизайн міського середовища" для студентів І курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр спеціальності 7 
(8).02020701 "Дизайн" / Укл. Я.М. Юрик. - Львів : Видавництво 
"Сполом", 2013. - 57 с. 

 

Анотація   

Висвітлено теоретико-методологічні положення дизайнування 
дитячого майданчика, малого саду, зовнішньої реклами в 
сформованому історичному середовищі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59523  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

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 науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-навчального характеру "Святкове паковання. 
Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни "Проектування" для студентів ІІІ курсу 
базового напряму 6.020207 "Дизайн"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні вказівки до виконання практичної та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни "Проектування" для 
студентів ІІІ курсу базового напряму 6.020207 "Дизайн" / Укл. Юрик 
Я.М. - Львів: Видавництво "Сполом", 2013. - 78 с.  

 

Анотація   

Висвітлено теоретико-методологічні положення дизайнування 
святкового паковання, зокрема: конструювання форми та художньо-
пластичні способи оздоблення паковання. Розкрито методику 
проектуваня святкового паковання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59524  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Володимир Григорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Адміністративно-правові засади оптимізації 
правоохоронної системи України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59525  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник для учнів та вчителів "Хімія 7 клас. Кроки пізнання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59526  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дарина Ильченко (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Избавление от вреда, нанесенного прочтением некоторых 
эзотерических книг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор розглядає питання ймовірної шкоди, яку завдає читачеві 
захоплення езотеричною літературою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59527  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2015  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

178 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томко Крістіна Іванівна  
 

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 "Libera me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59528  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубнича Галина Петрівна, Мельник Тетяна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Звітність підприємства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Голубнича Г.П. Звітність підприємства : навчальний 
посібник / Г.П. Голубнича, Т.Г. Мельник. - К. : Видавничо-
поліграфічний центр "Київський університет", 2012. - 575 с. 

 

Анотація   

Висвітлено теоретичні засади і практику формування обліково-
аналітичної інформації про діяльність українських підприємств у 
звітності в умовах ринкової економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59529  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасенко Людмила Іванівна, Голубнича Галина 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)  Навчальний посібник "Теорія економічного аналізу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються теоретичні засади економічного аналізу, його основні 
принципи та категорії, класифікації видів аналізу за різними ознаками. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59530  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубнича Галина Петрівна, Панасенко Людмила Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економічний аналіз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлено теоретико-методологічні засади та практику економічного 
аналізу діяльності українських підприємств в умовах ринкової 
економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59531  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитенко Вікторія Володимирівна, Кармазіна Наталя Вячеславівна, 
Царенко Оксана Вячеславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Цільове програмне забезпечення прогнозно-
аналітичної оцінки результативності макроекономічного регулювання 
розвитку промисловості в регіонах держави 
("Targ.Stream:KRM.Rat&For. v.1.1")" ("Цільова програма 
"Targ.Stream:KRM.Rat&For. v.1.1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59532  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насібуллін Борис Абдулаєвич, Олешко Олексій Якович, Бахолдіна 
Олена Іванівна, Гуща Сергій Генадійович, Змієвський Анатолій 
Валерійович, Родомакін Михайло В'ячеславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний науковий твір "Оцінка лікувальної дії глауконіту на 
організм щурів в умовах моделювання дексаметазонового артрозу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний курс супроводжувався репаративним та протизапальним 
ефектами. Спостерігалась нормалізація обсягу суглобів, нівелювання 
дистрофії хрящів, нормалізація величини ШОЕ, відновлювалися 
фізіологічні, метаболічні та імунологічні показники запального процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59533  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головчук Іван Васильович, Манін Олександр Олександрович, 
Парчевський Олександр Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "SMARTBUD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59534  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакоза Сергій Леонідович, Півторак Діана 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 "Алгоритм безплатформної курсовертикалі з 
розділенням каналів корекції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено алгоритм безплатформної корсовертикалі з розділенням 
каналів корекції, який використовує кватерніони як параметри орієн-
тації. Для розділення каналів використовуються дані про орієнтацію, 
отримані на першому етапі коррекції. Розділення каналів реалізовано 
шляхом алгоритмічного обнулення вертикальної складової магнітного 
поля Землі у вимірюваннях магнітометрів та зміні опорного вектора.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59535  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярина Павленко (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Марійка та кошеня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59536  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярина Павленко (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Цвіт папороті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59537  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярина Павленко (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Пригоди Веселунчика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59538  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

182 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярина Павленко (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "На зустріч до пригод"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59539  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновальчук Георгій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Птица в небесах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59540  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновальчук Георгій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не стой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59541  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маммедов Довлет Байрамович, Ющенко Олександр Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Microwave Filters Knowledge Based CAD" 
("Sapphire CAD")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Sapphire CAD - інтелектуальна система проектування НВЧ фільтрів на 
основі хвилеводно-діелектричних резонаторів. Система дозволяє 
проектувати конструкції з H101 та LM101 робочими коливаннями, 
робити оптимізацію за коефіцієнтом прямокутності, спектру та рівню 
максимального позасмугового придушення. Електродинамічна модель 
базується на методі узагальненої матриці розсіювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59542  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горохівська Світлана Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "На берегах любові та надії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59543  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Андрій Віліанович, Васильєв Ігор Анатолійович, 
Битько Юрій Миколайович, Лець Олександр Анатолійович, 
Петришинець Михайло Михайлович, Злобін Вікторія Михайлівна, 
Бондаренко Дмитро Миколайович, Даниленко Діана Артурівна, 
Афанасьєва Олена Леонідівна, Єйкович Андрій Юрійович, 
Ладановський Віктор Володимирович, П'ятецький Олександр 
Олександрович, Здрок Тетяна Михайлівна  

 

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, 
ілюстрація  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

184 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Технологія  
(методичні рекомендації) створення цифрових векторних карт шляхом 
векторизації тематичних шарів сканованих зображень топографічних 
карт масштабу 1:10 000 на прикладі гідрографії та гідротехнічних 
споруд"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описується технологія створення цифрових векторних карт шляхом 
векторизації тематичних шарів сканованих зображень топографічних 
карт маштабу 1:10000 на прикладі створення цифрових векторних карт 
шляхом векторизації Об'єктів гідрографії та гідротехнічних споруд.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59544  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Андрій Віліанович, Бондаренко Дмитро 
Миколайович, Афанасьєва Олена Леонідівна, Єйкович Андрій 
Юрійович, Вознюк Ірина Олександрівна, Шевченко Павло 
Володимирович, Пілат Олег Леонідович  

 

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, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Технологія 
(методичні рекомендації) інвентаризації земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описується технологія інвентаризації земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59545  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Андрій Віліанович, Васильєв Ігор Анатолійович, 
Битько Юрій Миколайович, Афанасьєва Олена Леонідівна, Даниленко 
Діана Артурівна, Таранюк Інна Анатоліївна, Калюжна Катерина 
Володимирівна  

 

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, 
ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Технологія 
(методичні рекомендації) створення цифрових векторних тематичних 
карт шляхом векторизації сканованих зображень схем, карт, планів та 
ортофотопланів масштабу 1:2000 (на прикладі композитної карти та 
квартального альбому)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описується технологія створення цифрових векторних тематичних 
карт шляхом векторизації сканованих зображень схем, карт, планів та 
ортофотопланів маштабу  1:2000 (на прикладі композитної карти та 
квартального альбому). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59546  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Андрій Віліанович, Васильєв Ігор Анатолійович, 
Битько Юрій Миколайович, Афанасьєва Олена Леонідівна, Даниленко 
Діана Артурівна, Богданенко Артем В'ячеславович, Бондаренко 
Дмитро Миколайович, Горичевський Максим Святославович, 
Девяткова Олена Олексіївна, Єйкович Андрій Юрійович, Степанюк 
Ганна Сергіївна, Здрок Тетяна Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Технологія 
(методичні рекомендації) перетворення Чергової довідкової карти 
масштабу 1:100 000 та технологія створення Оглядової карти України у 
векторному вигляді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описується технологія перетворення Чергової довідкової карти 
України масштабу 1:100 000 та технологія створення Оглядової карти 
України у векторному вигляді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59547  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Андрій Віліанович, Васильєв Ігор Анатолійович, 
Битько Юрій Миколайович, Лець Олександр Анатолійович, 
Бондаренко Дмитро Миколайович, Афанасьєва Олена Леонідівна, 
Єйкович Андрій Юрійович, П'ятецький Олександр Олександрович, 
Шевченко Павло Володимирович, Скочик Дмитро Олегович, 
Петришинець Михайло Михайлович, Квітка Валентин 
Володимирович, Лець Оксана Іванівна, Мекенченко Олена Віталіївна, 
Малий Василь Олександрович, Синьоокий Артем Євгенович, 
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Решитько Яна Миколаївна, Явтушинський Ігор Анатолійович, 
Шморгун Роман Сергійович, Лещенко Михайло Олександрович  

 

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, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Технологія 
(методичні рекомендації) створення цифрових векторних карт шляхом 
векторизації тематичних шарів сканованих зображень топографічних 
карт масштабу 1:10 000 на прикладі елементів рельєфу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описується технологія створення векторних карт шляхом векторизації 
тематичних шарів сканованих зображень топографічних карт маштабу 
1:10000 на прикладі створення цифрових векторних карт шляхом 
векторизації елементів рельєфу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59548  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк Лідія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір, створений для сценічного показу "Театральний номер в жанрі 
ексцентрики і буфонади "Пісня "Танець" (музикальний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В номері за допомогою оригінального жанру ексцентрики та буфонади 
було висвітлено дві ідеї: якщо людина має ціль, то вона зможе подолати 
заради неї всі перепони; не все те є правда, що ми бачимо на поверхні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59549  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Геннадій Олександрович, Павленко Микола Миколайович, 
Боднар Тетяна Олександрівна  

 

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 № 37, 2015 

 

187 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формулы снижения затрат при использовании 
различных видов топлива в агропромышленном комплексе и 
бюджетной сфере Украины" ("Механизмы экономии жидких видов 
топлива в Украине")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59550  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамулаішвілі Зураб Нодарович  
 

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 "Второе дыхание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59551  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворучко Оксана Миколаївна, Сукач Юлія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Криворучко Оксана Миколаївна, Сукач Юлія Олександрівна, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Науково-методичні 
рекомендації щодо оцінки якості функціонування бізнес-процесів 
автотранспортних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено науково-методичні рекомендації щодо оцінки якості 
функціонування бізнес-процесів автотранспортних підприємств, які 
передбачають визначення комплексного показника якості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59552  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терешенко Наталя Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Історія та методика бального танцю: навчально-методичний 
посібник для студентів напряму підготовки (спеціальності) 
"Хореографія*" вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчальному посібнику надається інформація щодо історії розвитку 
бального танцю взагалі, Європейських танців та 
Латиноамериканських танців. Окремо розглянуто історію розвитку 
вітчизняного бального танцю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59553  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвідь Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Історія хореографічного мистецтва від витоків до епохи 
Просвітництва: навчальний посібник для студентів напряму 
підготовки (спеціальності) "Хореографія*" вищих навчальних 
закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику визначаються основні напрямки історичного 
розвитку західноєвропейського балетного театру від відродження до 
середини XVIII  століття, досліджується творча діяльність видатних 
виконавців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59554  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Теоретико-методологічні і методичні засади 
геопланування сільської місцевості на регіональному рівні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладені теоретичні, методологічні та методичні основи планування 
теорії сільської місцевості на регіональному рівні, розглянуто основні 
складові ієрархії та багатокомплектної системи планування території 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59555  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панішев Анатолій Васильович, Морозов Андрій Васильович, Квітка 
Катерина Валеріївна, Гришкун Євгеній Олександрович  

 

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)  Стаття "Реалізація алгоритму рішення загальної задачі комівояжера у 
мобільному додатку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній роботі описується алгоритм пошуку оптимального, замкнутого 
маршруту для вирішення загальної задачі комівояжера. Наводиться 
мобільний додаток, результат роботи якого відображений на реальній 
мапі світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59556  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махов Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Баллада о сыне полка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59557  
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Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халимон Володимир Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Гортаючи сторінки історії Полтавщини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка краєзнавчих нарисів, що розповідають про історію 
Полтавського краю від сивої давнини до сьогодення. Розрахована на 
широке коло читачів, зокрема школярів, студентів, краєзнавців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59558  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіховська Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Моделі оцінки наукового проекту з урахуванням нечіткої 
інформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена теоретичним та прикладним аспектам 
застосування матричних процедур комплексного оцінювання 
ефективності проектів на основі побудови ієрархічної структури 
критеріїв, значення яких базується на оцінках експертів, вимірюваних 
в дискретній шкалі, що згортаються попарно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59559  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіховська Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Нечеткие множества: к вопросу оптимизации номенклатуры 
производства предприятия силовой электроники"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена розробці методичних підходів щодо оптимізації 
номенклатури виробництва підприємства силової електроніки із 
застосуванням теорії не чітких множин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59560  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валентин Валерійович, Сосін Іван Кузьмич, 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 "Юридична опіка в системі правовідносин "лікар" - 
"наркохворий" - "провізор" у програмах замісної підтримувальної 
терапії в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юридична опіка в системі правовідносин "лікар" - 
"наркохворий" - "провізор" у програмах замісної підтримувальної 
терапії в Україні: метод. реком. / В.В. Шаповалов, І.К. Сосін, Є.В. 
Капєльнікова. - Харків, 2015. - 28 с. (Серія: Медичне та фармацевтичне 
право). 

 

Анотація   

Видання містить огляд законодавчого та нормативно-правового за-
безпечення програм замісної підтримуючої терапії у світі та в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59561  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панарін Борис Георгійович, Бріскін Юрій Аркадійович  
 

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)  Науково-технічний твір "Тренажер для спеціальної силової підготовки 
плавців на суші"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59562  
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Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобровникова Раїса Григорівна, Бобровников Вячеслав Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування фінансових потреб підприємства в умовах зміни 
внутрішнього і зовнішнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячується розробці методичних рекомендацій планування 
фінансів підприємства на основі комплексного підходу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59563  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобровников Вячеслав Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Механізм координації в саморегулятивних структурах 
управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячується засадам вибору механізмів  координації для 
управління організаціями, що мають властивості саморегуляції та 
самоадаптації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59564  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

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  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Программа ДОС". Видеокурс. Ступень 1 "Вводный курс". 
Тема 5 "Формирование личности и наша система"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тема даного відеокурсу дає уявлення про основні критерії оцінки 
курсів формування особистості, програми навчання, особливості та 
переваги навчання в системі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59565  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

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  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Программа ДОС". Видеокурс. Ступень 1. Тема 4 
"Самореализация. Взаимоотношения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тема даного відеокурсу призначена для формування початкового 
розуміння основних законів самореалізації і взаємовідносин методів їх 
зміни і отримання можливостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59566  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

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 учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбового характеру "Программа 
"Дистанционное обучение системы". Ступень 1. Тема 4 
"Самореализация. Взаимоотношения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана тема призначена для формування початкових уявлень про 
самореалізацію та основні закони, взаємовідносини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59567  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

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 учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбового характеру "Программа 
"Дистанционное обучение Системы". Ступень 1. Тема 5 "Курсы 
"Формирования личности" и наша Система"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана тема призначена для розуміння основних критеріїв оцінки курсів 
формування особистості, програм навчання, особливостей та переваг 
навчання в системі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59568  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорун Павло Феодосійович  
 

Повне ім'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 "Иисус Христос"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59569  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самко Анжела Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Методика "Купуй та заробляй"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір своїми умовами дозволяє привернути більшу увагу клієнтів у 
сфері продажу (товарів, послуг, виробництва). Клієнту надається 
можливість отримати відсотки за обслуговування (придбання товару) і 
використовувати накопичувальні кошти у своїх особистих цілях.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

195 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59570  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

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 блок цифрової обробки інформації (БЦОІ) автоматизованого 
робочого місця диспетчерського радіолокатора (АРМ-Д) 
радіолокаційної системи посадки РСП-10МА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для цифрової обробки інформації, прив'язки 
польотної інформації до радіолокаційних відміток повітряних суден й 
видачі інформації зовнішнім користувачам.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59571  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

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 (АРМ-В) радіолокаційної 
станції (РЛС) MARS-L"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для прийняття й обробки радіолокаційної 
інформації від АРМ-О, від іншої аналогічної РЛС і формування загаль-
ної траси, автоматичного керування виводом високоміра на азимут 
цілі, приймання інформації про кут місця цілі, розрахунку і прив'язки 
висоти до площинних координат повітряного Об'єкту, видачі інфор-
мації споживачеві, документування інформації й операцій оператора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59572  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиросян Вардануш Сосовна  
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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 "Графічне зображення логотипу 
"VARDA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з оригінального зображення у вигляді пелюсток 
троянди. Словесна частина знаходиться під графічною та представлена 
двома написами латинськими літерами, що знаходяться один під одним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59573  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Росоха Михайло Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до фільму "ВОЗМЕЗДИЕ АЛМАЗА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59574  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джала Василь Романович, Капко Любомир Іванович  
 

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 "Програмне забезпечення модуля керування і 
аналогово-цифрового перетворення (АЦП) у приладі 
надвисокочастотної діагностики композитних елементів конструкцій 
авіакосмічної техніки" ("E440Scan")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення вимірювань приладом 
надвисокочастотної діагностики композитних елементів конструкцій 
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та керування системою позиціонування НВЧ давача за допомогою 
модуля керування і АЦП Е-440.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59575  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Григорцевич Юрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок індуктивного перетворювача"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59576  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Микола Макарович, Макодзеб Василь Миколайович, Швайко 
Ігор Григорович, Комаров Костянтин Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимізація множини тестів у 
автоматизованих системах контролю і діагностики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для визначення мінімальної кількості 
текстів у автоматизованих системах контролю і діагностики систем 
поштового зв'язку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59577  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенова Олена Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Segmentation of satellite images" ("SSI")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, яке дозволяє 
автоматизувати процес дешифрації космічних знімків.Твір створено на 
базі мови С++.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59578  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

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)  Пісня "Ливерпуль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59579  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

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)  Пісня "Liverpool"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59580  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Биение сердца!!!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59581  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

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)  Пісня "Небо не делит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59582  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішуль Дмитро Сежорович, Леонтьєва Лариса 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 "Основные программные модули для 
многофункционального контроллера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59583  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішуль Дмитро Сежорович, Леонтьєва Лариса Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

200 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Основные программные модули для системы 
мониторинга подземных вод"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59584  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішуль Дмитро Сежорович, Леонтьєв Олександр Петрович, 
Леонтьєва Лариса Валеріївна  

 

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 "Программируемый 
генератор импульсов с измерителем тока. Техническое описание (ТО)"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59585  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішуль Дмитро Сежорович, Леонтьєв Олександр Петрович, 
Леонтьєва Лариса Валеріївна  

 

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 "Контроллер аквамата. 
Техническое описание (ТО)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59586  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішуль Дмитро Сежорович, Леонтьєв Олександр Петрович, 
Леонтьєва Лариса Валеріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Прецизионный блок 
питания ФЭУ. Техническое описание (ТО)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59587  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никонович Марина Олексіївна, Редько Катерина Олександрівна  
 

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 "АУДИТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику розкрито найважливіші питання сучасного аудиту: 
методичне забезпечення  аудиту, його методи, організація та 
інформаційна база, а також методика аудиту фінансової звітності 
господарюючих суб'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59588  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Ольга Валеріївна  
 

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 "Практична граматика англійської мови. 
Practical grammar of English" ("Практична граматика англійської 
мови")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета навчаольного посібника - розвиток та вдосконалення вмінь та 
навичок вживання граматичних форм і структур у мовленні студентів - 
майбутніх філологів та перекладачів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59589  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меняйлов Євген Сергійович, Угрюмова Катерина Михайлівна, 
Трончук Олексій Адамович, Черниш Сергій Вікторович, Лисенко 
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 "Компьютерная интерактивная система 
поддержки принятия решений при формировании облика сложных 
технических систем "Cоnсept Pro St" в условиях стохастической 
природы входных данных"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для прийняття рішень при формуванні  вигляду 
складних технічних систем в умовах стохастичної природи вхідних даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59590  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Віталій Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник звичайних даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "АТЛАС ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ" ("Атлас")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Атлас являє собою тематичну збірку кожного із 110 хімічних елементів  
Д.І. Менделєєва у вигляді кольорових схематичних зображень атомних 
орбіталей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59591  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eukhenia (псевдонім), Гончаренко Іван Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

203 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Москва - Пунта - Кана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59592  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саунін Роман Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Навчальний посібник "23-мм спарена установка ЗУ-23. 
Керівництво служби, частина І. Будова і експлуатація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59593  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (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)  Новела "Ящик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В новелі розповідається про пригоди маловідомого поета, який 
зачиняється в своєму помешканні і цілодобово дивиться в телевізор, 
який впливає на його психіку і з ним трапляються жахливі події. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59594  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (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)  Новела "Открытая книга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У новелі розповідається про фантастичні пригоди юнака, який лишив 
відкритою книгу колумбійського письменника Маркеса.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59595  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (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)  Новела "Твари"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новела розповідає про появу неймовірних тварин, схожих на змій, в 
будинку одного німецького бюргера, який негайно захотів позбутися 
непроханих гостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59596  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (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)  Новела "Каллиграф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана новела розповідає про пригоди банківського службовця, який 
раптово зустрічає таємну жінку і з ним починають траплятися 
дивовижні речі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59597  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (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)  Новела "Удача"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новела розповідає про пригоди німецького м'ясника, який раптом 
знайшов крокодилів в канаві біля власного будинку і жага до 
збагачення зіграла з ним злий жарт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59598  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нехайчук 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)  Науковий твір "Механізми державного регулювання фінансового 
забезпечення соціально-економічного розвитку країни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір заснований на фінансовому явищі, функціонування якого 
відбувається в різних сферах фінансових відносин і на різних рівнях, 
тому й дослідження його здійснюється з позицій бюджету, суб'єктів 
господарювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59599  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимович Олександр Аксентійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Ще раз про можливості біоенергетики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59600  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрамко Валентина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Новые стихи для детей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором представлена збірка віршів для дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59601  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрамко Валентина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Космическая сказка "Секреты Красной планеты" 
(продолжение "Сказки про красавицу Милену и Пришельцев из 
Вселенной")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором представлена космічна казка "Секреты Красной планеты", 
яка є продовженням раніше створеної казки "Сказка про красавицу 
Милену и Пришельцев из Вселенной". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59602  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробець Василь Іванович, Кривень Роман Іванович, Микула Богдан 
Ярославович, Завалка Тарас Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для отримання та обробки даних 
технологічної установки повірки та калібрування засобів обліку газу 
(Програма "ProEta")" ("Програма "ProEta")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для отримання та обробки даних технологічної 
установки повірки та калібрування засобів обліку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59603  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Дмитро Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Золото і діамант"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мрії дитинства іноді зовсім несподівано збуваються у дорослому віці. 
Сорокатрьохрічний Олександр, який хлопчиком дуже прагнув 
відкопати який-небудь клад, раптом знайшов у старому сараї 
диковинну коробку...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59604  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сайт дистанційного керування 
нагадуваннями "ReMe" ("ReMe")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Характерною рисою сучасності є стрімкий науково-технічний прогрес, 
що вимагає від фахівців значного підвищення відповідальності перш за 
все за якість розв'язання різноманітних завдань і знаходження 
оптимальних шляхів досягнення пріоритетних цілей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59605  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

208 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Лариса Петрівна, Гойда Ніна Григорівна  
 

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 "Функціонально-організаційна модель 
інтеграції гомеопатичної допомоги в систему охорони здоров'я 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі системного підходу вперше розроблено модель, 
впровадження якої сприятиме оптимізації якості медичної допомоги на 
всіх її рівнях, а отже і задоволеності населення медичною допомогою, 
що надзвичайно важливо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59606  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Станіслав Романович, Величко Олег Миколайович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна, Коломієць Леонід Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для комплексної 
оцінки експертних даних з урахуванням компетентності експертів" 
("Експертиза КЕ 1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для комплексної оцінки експертних даних з 
урахуванням компетентності експертів в різних галузях науки і техніки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59607  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Станіслав Романович, Величко Олег Миколайович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна, Коломієць Леонід Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для комплексної 
оцінки компетентності експертів з урахуванням невизначеності даних" 
("Компетентність НД 2.1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для комплексної оцінки компетентності 
експертів в різних галузях науки і техніки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59608  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелестов Андрій Юрійович, Скакун Сергій Васильович, Лавренюк 
Микола Сергійович, Басараб Руслан Михайлович, Колотій Андрій 
Всеволодович, Яйлимов Богдан Ялкапович, Ящук Дар'я Юріївна, 
Олійник Тамара Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеграція-Плюс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма оцінки площ сільськогосподарських культур 
за оптичними супутниковими даними середнього просторового 
розрізнення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для класифікації оптичних супутникових даних 
та оцінки площ посівів сільськогосподарських культур.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59609  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маневський Ігор Йосипович  
 

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 літературних творів "Люди, природа та тварини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Мяв та гав", "Слоненятко Додо", "Светлячковы 
крестики", "Митя Костыль".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59610  
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Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квашніна Марина 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 "Система дистанційного управління 
рахунками та грошовими переказами "Сперроу" ("Сперроу", 
"Спэрроу", "Sparrow")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для управління рахунками, грошовими 
переказами, подачі та обробки заявок на продукт та формування 
відповідної звітності для користувача, є тиражованим інтегрованим 
комплексом прикладного програмного забезпечення та інструментарію 
для розробки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59611  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноголовець Андрій Миколайович, Крячок Олександр 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 "Magnetic Field Map Builder"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання картини магнітного поля у 
неоднорідному середовищі в задачах проектування електричних 
машин. Система обробляє вхідні параметри, обчислює компоненти 
магнітного поля і виконує візуалізацію результатів розрахунків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59612  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вандер Фил (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Мория"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59613  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natali Goldman (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Рідна Україна" (доповнення №1)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Травень" (триптих), "Девичий веночек", "Оберег 
для Украины".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59614  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Польовий Володимир Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографія в рамці "Образ Иоана Павла ІІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59615  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожушко Світлана Павлівна, Баранова Ірина Григоріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник з англійської мови для навчання ділового листування 
"Business Letter Writing. Textbook"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику надаються чіткі пояснення, практичні завдання та 
численні вправи майже з кожного аспекту написання ділового листа, а 
також вправи з граматики та вокабуляру. Особлива увага у посібнику 
приділяється загальним вимогам до стилю і оформленню офіційного 
листа, а також детально розкриваються такі теми, як лист-заява, лист-
запит, лист-пропозиція, лист-вибачення та ділові електронні листи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59616  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслобойщиков Сергій Володимирович, Вержбицький Богдан 
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)  Документальний фільм "Український Аргумент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колективний портрет звичайних пересічних творців Революції Гідності 
2013-2014 та їх окремих опонентів. Люди самі розповідають про себе, 
свою долю, про свої наміри, сподівання та прагнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59617  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасенко Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Слов'янська книга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Слов'янська книга позбавляє українців і українок національного 
сирітства: створює із читачів слов'ян та слов'янок; навчає читачів 
новому слов'янському словотворенню тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59618  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасенко Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ТАБЛИЦА СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 
ЗВУКОВ  И ЗВУКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БУКВ И БУКВЕННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ), В СЛОВАХ РОССИЙСКОГО ЯЗЫКА (НЕПОЛНАЯ) 
С ИМИТАЦИЕЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЯЗЫКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Таблиця дає семантичний науковий потенціал для виявлення існуючих 
та утворення нових російських слів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59619  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасенко Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ТАБЛИЦЯ СЕМАНТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ЗВУКІВ ТА 
ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ (БУКВ ТА БУКВОСПОЛУЧЕНЬ) В СЛОВАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Таблиця дає семантичний науковий потенціал для виявлення існуючих 
та утворення нових українських слів. Таблиця відкриває першу 
початкову мову.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59620  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махов Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Грядущему поколению"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59621  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катя Бент (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Бездна девять"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фантастична повість розповідає про те, як закохана в актора 
популярного серіалу молода жінка за допомогою магії вирушає у 
минуле. Щоб там познайомитися з чоловіком своєї мрії доки він не став 
відомим і за ним не бігають натовпи шанувальниць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59622  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Папета Юлія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дитинство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59623  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Світлана Василівна  
 

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 "Цветок страсти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59624  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Метель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59625  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты мне спой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59626  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Одкровення любові". Частина друга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірка увійшли: "Весна", "Ожидание весны", "Одна лишь ты", 
"Виртуальная любовь", "Твое прекрасное имя", "Я подарю тебе 
цветы",  "Осенние грезы", "Не отпускай любовь", "Красота спасёт 
мир", "Золотой октябрь".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59627  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серко Юлія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Протягни свою долоню"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Ти мені сподобався", "Протягни свою долоню", 
"Усі твердять","Такий як ти", "Te quiero", "But how".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59628  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капуш Олександр Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "Fix Up"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зоровий образ твору складає графічне зображення, з включенням, 
накресленого індивідуальним художнім прийомом, латиницею, 
рядковими, з початковими прописними, літерами прямого жирного, із 
закругленими кінцівками твірних штрихів, шрифту книжково-
журнальної гарнітури, словосполучення "Fix Up".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59629  
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Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного художнього фільму "Альбатрос"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Азовське море. На турбазу приїздить група гімнасток з тренером - 
дівчиною Лесею.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59630  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "МОЙ ПЁС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59631  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Олександр Григорович, Райчев Ігор Едуардович, Щербак 
Олексій Андрійович, Павленко Богдан Сергійович, Боднарчук Ігор 
Орестович  

 

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 "Архітектор програмних систем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма активізує процеси архітектурного проектування програмних 
систем з врахуванням вимог до якості програмного забезпечення. 
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Архітектор вводить функціональні вимоги до ПС, на основі яких 
програма пропонує архітектурний каркас.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59632  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерява Ольга Миколаївна, Набок Дмитро Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна Web-система "Aspect e-
commerce"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для роботи в сфері електронної комерції. 
Адміністратор може відслідкувати дії користувачів за допомогою 
зручного механізму логування, що забезпечується технологією 
аспектно-орієнтованого підходу при розробці даної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59633  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артамонов Євген Борисович, Моісейкін Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Студентський органайзер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє зберігати розклад навчання у зручній формі та 
використовувати на Windows сумісних комп'ютерах. Уся інформація, 
введена у програмі, зберігається в файлі бази даних на жорсткому диску.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59634  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артамонов Євген Борисович, Моісейкін Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчальний комплекс гри на фортепіано"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма носить навчально-розважальний характер та дозволяє 
програвати музичні композиції на комп'ютерах, не оснащених 
звуковою картою та мультимедійними можливостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59635  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артамонов Євген Борисович, Кременецький Георгій Миколайович, 
Моісейкін Олександр Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчальна система для підготовки до 
проходження тестів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє проводити тестувння знань у різних галузях. 
Принцип її роботи полягає у виборі правильних відповідей, 
опираючись на наявні знання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59636  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артамонов Євген Борисович, Кременецький Георгій Миколайович, 
Моісейкін Олександр Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізований редактор тестів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє створювати тестові файли з завданнями, проводити 
тестування знань у різних галузях.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59637  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артамонов Євген Борисович, Моісейкін Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Відеоплеєр з розширеними можливостями"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє відтворювати мультимедійний аудіо та відео файли 
у популярних форматах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59638  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артамонов Євген Борисович, Длужевський Андрій Олександрович, 
Панфьоров Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчальний комплекс для вивчення шрифта 
Брайля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє проводити навчання читанню шрифтом Брайля 
людей з вадами зору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59639  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артамонов Євген Борисович, Петренко Сергій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Візуалізація блокування клавіш в системі 
Windows"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє візуалізувати процес блокування клавіш в системі 
Windows та використовується для підтримки проведення лабораторних 
робіт з дисципліни "Системне програмування".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59640  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ігор Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Страховий сервіс "УСС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Логотип торгового бренду "Страховий сервіс УСС" складається із 
парасолі зеленого кольору, що знаходиться у вертикальному положен-
ні, і надписі: "УСС" і "СТРАХОВИЙ СЕРВІС" блакитного кольору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59641  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидько Артем Петрович, Щедрин Андрій Геннадійович (Щєдрін 
Андрєй Гєнадьєвич), Янковський Євген Віталійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "XSMART"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

XSMART віджет для телевізорів Samsung підтримують функції 
Internet@TV або Smart TV.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59642  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір "Відновлення служби послуг по 
виготовленню верхнього чоловічого одягу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей науковий твір є еволюцією у сфері послуг, бо він включає в себе 
нові технології по виготовленню верхнього чоловічого одягу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59643  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бедрило Михайло Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір "Прилад для зняття мірок на штани"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі представлений механічний прилад для зняття вимірів 
поясного одягу, при використанні якого маємо можливість отримати 
цифрові величини форми тіла людини всіх її типів, не використовуючи 
при конструюванні формули.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59644  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаркавцев Євген Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом науково-обґрунтованих художньо-графічних малюнків 
"Нагрудні нашивки навчальних підрозділів Харківського 
національного університету внутрішніх справ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Альбом складається з науково-обгрунтованих ескізів зображення 
нагрудних нашивок різних навчальних підрозділів університету з 
поясненням змісту символів та зазначенням їх кольорів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59645  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Мінкова Ольга Геннадіївна, Печерський 
Олег Віталієвич  

 

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)  Підручник "Правознавство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гапотій В.Д., Мінкова О.Г., Печерський О.В. 
Правознавство: підручник / В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова, О.В. 
Печерський. - Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 
2015. - 884 с.  

 

Анотація   

У підручнику в наочній формі викладено основні теми навчального 
курсу "Правознавство" для вищих навчальних закладів неюридичного 
профілю. Користуючись цим виданням, студенти мають змогу 
систематизувати і конкретизувати знання в процесі вивчення 
зазначеної дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59646  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданов Олексій Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Digital Shop"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації купівлі/продажу цифрових 
товарів через мережу Інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59647  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигаревич Оксана Костянтинівна, Мороз Сергій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засоби RAD STUDIO C++ Builder 2010 для 
розрахунків електроприводів верстатів і кранових механізмів" ("КП 
для РЕВіКМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунків електроприводів, верстатів і 
кранових механізмів, які виконують розрахунки потужностей та 
вибору двигунів електроприводів, верстатів та кранових механізмів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59648  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Інформаційна система верифікації 
документів RKN Pass"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59649  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваній Маргарита Валентинівна, Скрипинець Анна Василівна, 
Данченко Юлія Михайлівна, Журавльов Юрій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет будівництва і архітектури 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Автоматизація процесу 
виготовлення вібропоглинаючих виробів на основі епоксиуретанових 
полімерних композицій методом лиття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сформульовані основні вимоги та проведено узагальнення технічної і 
технологічної інформації щодо автоматизованої системи керування 
процесом приготування та формування вібропоглинаючих 
епоксиуретанових полімерних виробів методом лиття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59650  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимов Олег Іванович, Худинцев Микола Миколайович, Єрмолова 
Марія Ігорівна, Кільян Андрій 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оптимізація системи наземного моніторингу радіаційного 
стану в санітарній зоні Південноукраїнської атомної електростанції з 
урахуванням впливу гідрометеорологічних факторів за морфологічних 
чинників місцевості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття має два розділи. В першому розділі описана оптимізація 
системи наземного радіаційного моніторингу з урахуванням 
гідрометеорологічних і стереологічних чинників. У другому розділі 
розглядається моделювання і вплив родонового імпакт-фактору на 
розподіл радіаційних контамінацій в середовищі із фрактальною 
морфологією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59651  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черін Андрій Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SoftPro:Оренда+"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для створення бази даних Об'єктів нерухомості 
з внесення даних про власників, орендаторів, орендодавців. Це 
програмний комплекс забезпечення для самостійного формування та 
внесення змін та/або редагування: договорів та Об'єктів нерухомості, 
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внесення показань лічильників і тарифів, додавання і скасування 
нарахувань по Об'єктах нерухомості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59652  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Олексій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-дослідницька розробка "Поліфонічна 
символіка музики Й. С. Баха в контексті трансформації 
світосприйняття та еволюційних процесів мистецької думки упродовж 
другої половини ХІХ - першої половини ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розглядаються прийоми поліфонічної символіки Й. С. Баха. 
На наведених прикладах автор намагається звернути увагу на деякі, 
характерні для всієї музики Й. С. принципи взаємозв'язку поліфонічної 
будови твору з певною символічністю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59653  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Сергій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Зенит Чемпион"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59654  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмелевський Микола Олександрович, Цюман Євгенія Сергіївна  
 

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)  Науковий твір "Математична модель системи інвестування проектів 
будівництва автомобільних доріг на базі державно-приватного 
партнерства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модель описує основні показники ефективності проекту будівництва 
автомобільної дороги в залежності від параметрів будівництва, участі 
держав у фінансуванні будівництва та якісних параметрів 
автомобільної дороги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59655  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмелевський Микола Олександрович, Цюман Євгенія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма розрахунку основних показників 
ефективності системи інвестування проектів будівництва 
автомобільних доріг на базі державно-приватного партнерства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модель описує основні показники ефективності проекту будівництва 
автомобільної дороги в залежності від параметрів будівництва, участі 
держави в фінансуванні будівництва та якісних параметрів 
автомобільної дороги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59656  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмелевський Микола Олександрович, Цюман Євгенія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель функціонування системи інвестування 
проектів будівництва автомобільних доріг на базі державно-
приватного партнерства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Модель об'єднує основні процеси реалізації проекту будівництва дороги 
та компенсація витрат інвестора проекту із входами, виходами та 
зворотніми зв'язками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59657  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компанець Катерина Андріївна, Бідняк Михайло Несторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формалізована модель формування оптимального 
туристичного маршруту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Детально описано поетапне виконання дій, які формують макет 
оптимального туристичного маршруту. Враховує всі критерії та 
фактори, які впливають на економічність маршруту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59658  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компанець Катерина Андріївна, Лаврик Іван Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування туристичного маршруту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Детально описано і проаналізовано фактори, що впливають на 
створення оптимального маршруту. Методика базується на 
економічності туристичного маршруту та спирається на підвищення 
попиту на туристичний продукт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59659  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компанець Катерина Андріївна, Дехтяр Марина Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програмне забезпечення моделі формування 
оптимального туристичного маршруту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Детально описано і проаналізовано всі блоки формування 
туристичного маршруту. Представлені алгоритми поетапного 
виконання дій, що складається з окремих модулів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59660  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Ковальчук Григорій Олексійович  
 

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 "Конспект лекцій 
"Перспективи розвитку конструкції автомобіля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Продукт реалізує зміст навчальних питань з вивчення перспектив 
розвитку конструкції автомобіля для студентів спеціальності "Колісні 
та гусеничні транспортні засоби".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59661  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Поляков Віктор Михайлович, Корпач 
Олексій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математична модель визначення показників тягово-
швидкісних властивостей автопоїздів з гібридною силовою 
установкою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Запропонована математична модель для визначення показників 
тягово-швидкісних властивостей автопоїздів з двигунами 
внутрішнього згоряння та гібридними установками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59662  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Время, время..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59663  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твоя війна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59664  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59665  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Чекай мене, чекай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59666  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "In your dreams"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59667  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мы последние, кто видел эту осень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59668  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ферій Дем'ян Олександрович (Demian Feriy)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Pragmatic Ways"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59669  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Яна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телепрограми "ВідеоБімба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В кожному ролику присутній голос директора-"троля", який "стебе" 
ситуацію або героя відео.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59670  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Яна Петрівна, Куницький Сергій Володимирович, 
Цибулькіна Ганна Володимирівна, Білошапка Інна Сергіївна, 
Кальницький Олександр Миколайович, Лебідь Максим Олегович, 
Веркулич Роман Валентинович, Сілецький Олександр Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телепрограми "Чистоплюї" 2 сезон"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59671  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Яна Петрівна, Піддубний Сергій Миколайович, 
Куницький Сергій Володимирович, Косяк Михайло Олександрович, 
Цибулькіна Ганна Володимирівна, Білошапка Інна Сергіївна, 
Кальницький Олександр Миколайович, Сілецький Олександр 
Миколайович, Лебідь Максим Олегович, Дороніна Тетяна 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телепрограми "Роздовбаї" 4 сезон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роликах присутній голос іронічного диктора та інфографіка, яка 
акцентує увагу глядача на потрібних речах та допомагає краще 
розібратися в сюжеті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59672  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куницький Сергій Володимирович, Цибулькіна Ганна Володимирівна, 
Білошапка Інна Сергіївна, Сілецький Олександр Миколайович, 
Кальницький Олександр Миколайович, Кругліков Олексій Борисович, 
Стеценко Валентина Віталіївна, Гаврилюк Дмитро Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телепрограми "Щодуху" 2 сезон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ведучий знайомить з умовами шоу. Умови - (за певний час (3-4 години) 
дістатися з точки А в точку Б в місті Києві, по дорозі виконавши 5 
обов'язкових завдань абсолютно самостійно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59673  
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Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубний Сергій Миколайович, Куницький Сергій Володимирович, 
Косяк Михайло Олександрович, Цибулькіна Ганна Володимирівна, 
Білошапка Інна Сергіївна, Сілецький Олександр Миколайович, Лебідь 
Максим Олегович, Веркулич Роман Валентинович, Стеценко 
Валентина Віталіївна, Петькун Дмитро Валерійович, Дороніна Тетяна 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телепрограми "Попадос-Шоу" 2 сезон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма поділяється на кілька тематичних рубрик. У кожній рубриці 
кілька розіграшів прихованої камери - на одну тему.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59674  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубний Сергій Миколайович, Куницький Сергій Володимирович, 
Косяк Михайло Олександрович, Цибулькіна Ганна Володимирівна, 
Білошапка Інна Сергіївна, Сілецький Олександр Миколайович, Лебідь 
Максим Олегович, Веркулич Роман Валентинович, Стеценко 
Валентина Віталіївна, Петькун Дмитро Валерійович, Дороніна Тетяна 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телепрограми "Попадос-Шоу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма поділяється на кілька тематичних рубрик. У кожній рубриці 
кілька розіграшів прихованої камери - на одну тему.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59675  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куницький Сергій Володимирович, Цибулькіна Ганна Володимирівна, 
Білошапка Інна Сергіївна, Сілецький Олександр Миколайович, 
Кальницький Олександр Миколайович, Кругліков Олексій Борисович, 
Стеценко Валентина Віталіївна, Гаврилюк Дмитро Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телепрограми "Щодуху"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ведучий знайомить з умовами шоу. Умови - за певний час (3-4 години) 
дістатися з точки А в точку Б в місті Києві, по дорозі виконавши 5 
обов'язкових завдань абсолютно самостійно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59676  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гетьман Юлія 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)  Міфічна історія "Кухлик молока (або "Всі жінки - відьми")" ("Кухлик 
молока")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця міфічна історія, у якій український козак Іван дізнається, що його 
дружина відьма. Іван приймає рішення боротися та знищити цю темну 
сторону життя, уособлену в його дружині.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59677  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагаєвич Віталій Михайлович, Мороз Олег Григорович, 
Березницький 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 "Комп-
лексна оцінка племінних і продуктивних якостей великої рогатої худоби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання у навчальному 
процесі вищих навчальних закладів аграрного профілю І-ІV рівнів 
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акредитації при проведенні навчального бонітування тварин великої 
рогатої худоби різних технологічних груп.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59678  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагаєвич Віталій Михайлович, Слинько Віктор Григорович, 
Березницький 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 
"Комплексна оцінка племінних і продуктивних якостей овець різних 
порід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для використання у навчальному процесі 
вищих навчальних закладів аграрного профілю І-ІV рівнів акредитації 
при проведенні навчального бонітування овець різних порід та його 
швидкої перевірки, виконаних іншими засобами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59679  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Холодна ніч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59680  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Жмурко Сергій Миколайович, Федишин 
Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Дідух Валерій Дмитрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Основи термографії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципом 
роботи тепловізора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59681  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Дідух Валерій 
Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Робота з реографом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципом 
роботи реографа. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59682  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Дідух Валерій 
Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апарат УВЧ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципами 
роботи УВЧ апарату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59683  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Дідух Валерій 
Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Блок-схема комп'ютерної томографії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципами 
роботи КТ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59684  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глобін Ярослав Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кліпу, який містить музичний твір з текстом "Пусть 
Завидует МИР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59685  
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Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Вітрук Роман 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 "Віртуальний аналізатор на основі віконного 
перетворення Фур'є"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення створено для дослідження та аналізу складних 
сигналів на основі віконного перетворення Фур'є, що включає в себе 
графік швидкого перетворення Фур'є.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59686  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Тетяна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Облік та аудит діяльності бюджетних установ"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних 
установ: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2009. - 412 с.  

 

Анотація   

Висвітлено теоретичні та правові засади діяльності бюджетних установ, 
особливості обліку та аудиту в бюджетних установах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59687  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Тетяна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік. Практикум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік. 
Практикум./Мельник Т.Г. - К.:Кондор-Видавництво, 2013. - 425 с. 
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Анотація   

Викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на 
підприємствах відповідно до П (с) БО  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59688  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оскольський Валентин Володимирович, Яцюк Вячеслав 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю - Компанія "INVEST - 
CONSULT PARK" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система інтерактивної взаємодії Асоціації 
"ДжіЕс1 Україна" з Учасниками та Представниками" ("Система 
інтерактивної взаємодії Асоціації "ДжіЕс1 Україна")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для передачі в безпаперовій формі інформації, 
пов'язаної з реалізацією суб'єктом господарювання своїх прав і 
обов'язків як асоційованого члена Асоціації, а саме: реєстраційних 
даних, інформації стосовно членських внесків, заявок, а також 
отримання нормативної і технічної документації Системи GS1.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59689  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів та казок "Между дружбой и добром - всё подчеркнуто 
пером"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів і казок розповідає пор те, що використовуючи силу 
доброти та дружби, герої завжди знаходять вихід із будь-якої складної 
ситуації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59690  
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Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

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 "Сказка трёх волшебников "ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА!" или 
ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ "О - О" (Музыкальная новогодняя пьеса-сказка 
в двух действиях, пяти картинах с прологом)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59691  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

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, твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Визит электритов" (Музыкальная новогодняя пьеса-сказка в 
двух действиях, пяти картинах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59692  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Абу-Касимові капці" (Музична казка-жарт на дві дії, 
тринадцять картин з прологом та епілогом)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59693  
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Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дишко Олеся Леонідівна, Бєлікова Наталія Олександрівна, Лінчук 
Олександр Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ДЛБ: педагогічна діагностика готовності 
бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами 
туристичних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма створена для здійснення оцінювання рівня 
сформованості професійної взаємодії зі споживачами туристичних 
послуг фахівців із туризму. Дана програма призначена для оцінювання 
результату процесу, що здійснюється у вищих навчальних закладах з 
метою підготовки компетентного фахівця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59694  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дишко Олеся Леонідівна, Бєлікова Наталія Олександрівна, Лінчук 
Олександр Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ДЛБ: педагогічна діагностика готовності 
бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами 
туристичних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма створена для здійснення оцінювання рівнів 
сформованості професійної взаємодії зі споживачами туристичних 
послуг фахівців з туризму. Дана програма призначена для оцінювання 
результатів процесу, що здійснюється у вищих навчальних закладах з 
метою підготовки компетентного фахівця з туризму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59695  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Мирослав Олександрович, Бібіков Ярослав Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна підсистема аналізу статистики 
по WEB-сайту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма при введенні адреси головної сторінки для початку, а потім 
для аналізу, у вигляді дерева.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59696  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Олександр 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)  Наукова праця "Квантова теорія гравітації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова праця подає нові уявлення про такі фундаментальні поняття 
як фізичний вакуум космічного простору та його енергетична система 
структура, природа гравітаційних сил, поняття маси тіла, енергетична 
будова елементарних часток та багато іншого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59697  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрученко Павло Олександрович, Кошик Роман Романович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру "Пристрій "КР-1" 
для підвищення точності вимірювання кутів з точністю до 0-01 (однієї 
тисячної поділки кутоміра)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основу пристрою "КР-1" поставлено завдання підвищити точність 
нанесення положення цілей на карту, що в свою чергу веде до 
підвищення точності визначення їх координат.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59698  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саінсус Олександр 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)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
компанії "Профістан"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59699  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гришин Віктор Миколайович, Толста Людмила Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру "Методичні вказівки 
щодо проведення перевірок стану охорони праці при веденні гірничних 
робіт біля затоплених виробок вугільних шахт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані методичні вказівки розроблені на допомогу інженерно-технічним 
працівникам, державним гірнично-технічним інспекторам і експертам 
вугільних шахт для швидкого знаходження всієї необхідної інформації з 
питань охорони праці, необхідної для безпечної оргінізації і проведення 
гірничних робіт. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59700  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Ганна Володимирівна, Полторак Любов Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "АРТ-ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ: 
методичні рекомендації до навчальної дисципліни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації до курсу покликані полегшити роботу 
викладачів та підвищити якість підготовки майбутніх соціальних 
працівників до оволодіння методами арт-терапії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59701  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Ольга Павлівна, Санніков Олександр Ілліч, Меленчук 
Наталя Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Психодіагностика авантюрності: "Тест-
опитувальник схильності до авантюрності" (АВАНТ-1); "Самооцінка 
компонентів авантюрності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою роботи є розробка психодіагностичного інструментарію, 
спрямованого на емпіричне дослідження стійкості до авантюрних дій 
як складної властивості особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59702  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Елен Ви (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Способ оглавления 
Библии (книг Ветхого и Нового Завета) по методу Елен Ви и комплект 
наклеек для реализации способа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором запропонований оригінальний і практичний спосіб виконання 
змісту Біблії відповідно до порядкового номера глави Біблії, а не у 
відповідності до номерів сторінок.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59703  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Гра "Интеллектуал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра розроблена для людей від 14 до 120 років, які люблять "розумні" 
слова.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59704  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелестов Андрій Юрійович, Скакун Сергій Васильович, Колотій 
Андрій Всеволодович, Олійник Тамара Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеграція-Плюс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма прогнозування 
врожайності за індексом NDVI"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма призначена для побудови прогнозу 
врожайності озимої пшениці на основі продукту MOD13 - Gridden 
Vegetation Indices (NDVI&EVI).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59705  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скакун Сергій Васильович, Лавренюк Микола Сергійович, Басараб 
Руслан Михайлович, Яйлимов Богдан Ялкапович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеграція-Плюс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма класифікації земної 
поверхні за різночасовими супутниковими даними"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма для картографування земної поверхні шляхом 
класифікації часових рядів оптичних супутникових зображень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59706  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелестов Андрій Юрійович, Скакун Сергій Васильович, Лавренюк 
Микола Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеграція-Плюс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма оцінки площ 
сільськогосподарських культур за радарними даними"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для оцінки площ посівів с/г культур за 
радарними даними. Вихідними даними для виконання програми є 
радарне супутникове зображення, навчальна та тестова вибірки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59707  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцюк Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад книги "Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей роман написала людина настільки ж незвичайна, як і його книга. 
Лікар, який упродовж трьох років писав свою першу книгу уривками, 
використовуючи години, украдені  у ночі, сну, у хворих і поліклініки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59708  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцюк Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад книги "Фредерік Бегбеде. Простіть і відпустіть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На сторінках нового роману Бегбеде знову повертає Октава Паранго, 
власного двійника, героя найпопулярнішого свого роману "1,499 €", і 
відправляє його до Росії 2007 року.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59709  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Руслан Володимирович  
 

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 письмовий твір навчального характеру "Техніка 
різьблення з розписом "Вишивка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Техніка різьблення з розписом поєднує два етапи, різьблення 
дерев'янної поверхні і розпис фарбами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59710  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Калач (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)  Розповідь "Притворная мать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідь про підлітка, який грав у комп'ютерні ігри. Після сварки з ма-
тір'ю він потрапляє під колеса автомобіля, за кермом якого була жінка.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59711  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерова Яніна Володимирівна, Новосьолов Максим 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 "0777 Логистика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою додаток для андроїд-смартфонів і призначена 
для водіїв та власників транспортних засобів, що використовуються з 
метою перевезення сільськогосподарської продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59712  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерова Яніна Володимирівна, Новосьолов Максим 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 "0777 Логистика 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою додаток для веб-інтерфейсу, створеного для 
роботи аналітичного центру, який вирішує диспетчерські та логістичні 
завдання у сфері перевезення вантажів та пасажирів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59713  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

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 з текстом "Притяжение"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

250 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59714  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Юрій Олександрович, Кузнєцов Валерій Борисович, 
Бондаренко Алла Володимирівна, Щурова Олена Анатоліївна, Носач 
Володимир Ігорович, Водяник Олексій Володимирович, Яров 
Ростислав Михайлович, Долматова Олена Володимирівна, Лисогор 
Катерина Володимирівна, Ромашина Ірина Миколаївна, Шальська 
Тетяна Миколаївна, Старова Людмила Анатоліївна, Антишева Юлія 
Федорівна, Коник Григорій Іванович, Глушков Олександр 
Васильович, Герасименко Михайло Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПБК-АГРОПРОЕКТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проектна документація "Стадія проект (П) на Об'єкт будівництва 
"Нове будівництво заводу з переробки насіння сільськогосподарських 
культур на території Почуйківської сільської ради Попільнянського 
району Житомирської області (за межами населених пунктів), Україна) 
- ч. 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір - проект заводу по переробці насіння кукурудзи та інших 
сільськогосподарських культур.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59715  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Балахонова Олеся 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 "Оцінювання та забезпечення ефективного соціально-
економічного розвитку регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано алгоритм оцінювання та забезпечення ефективного 
соціально-економічного розвитку регіону, за допомогою чого можна 
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вирішувати такі завдання: систематично проводити аналіз чинників, 
що забезпечують ефективний соціально-економічний розвиток 
регіонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59716  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Балахонова Олеся 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 "Економічна оцінка рівня якості, технічного рівня та 
конкурентоспроможності промислової продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропоновані методи кількісного вираження рівня якості, технічного 
рівня і конкурентоспроможності основної техніки, обґрунтованого 
вибору бази і розрахунку ефективності її використання мають стати 
надійною основою для прийняття оптимальних рішень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59717  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародна громадська організація "Назустріч мрії" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня була написана як гімн міжнародного благодійного фестивалю 
дитячої творчості "Назустріч мрії" для дітей соціально незахищених 
категорій. Пісня присвячується любові до Батьківщини та патріотизму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59718  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гирич Ігор Борисович, Кавунник Валентин Леонідович, 
Потульницький Георгій Володимирович  
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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)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 22"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До тому подано український переклад монографічного дослідження  
М. С. Грушевського "Нарис історії українського народу". Книга була 
призначена для російськомовного читача і публікувалася в Санкт-
Петербурзі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59719  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забілий Руслан Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Українські січові стрільці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створення на початку ХХ ст. легіону Українських січових стрільців є 
відображенням важкого шляху боротьби українського війська за 
відновлення української державності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59720  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юркова Оксана Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 10. Книга І"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До тому включено праці, написані вченим упродовж останніх десяти 
років його життя у 1924-1934 рр.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59721  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юркова Оксана Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 10. Книга ІІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До другої книг 10-го тому включено історіографічні праці, написані М. 
Грушевським в останні роки його життя у "почесному засланні" у 
Москві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59722  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юркова Оксана Віталіївна  
 

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)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 10. Книга ІІІ"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До третьої книги 10-го тому включено джерелознавчі розвідки, 
науково-інформаційні матеріали, виступи, підготовлені М. 
Грушевським у 1924 - 1934 р., а також мовознавчі замітки, написані 
ним у 1925 - 1926 рр. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59723  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 46. Книга ІІ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Том містить рецензії на праці визначних українських, польських, 
російських, німецьких та румунських істориків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59724  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 46. Книга І"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Том містить рецензії на праці визначних українських, польських, 
російських, німецьких та румунських істориків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59725  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боряк Геннадій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: 
спроба державного регулювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику публікуються документи з архівів державних органів та 
установ, які реагували на прояви українського руху в різних сферах: у 
початковій освіті, у громадському й літературному житті тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59726  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Созанський Йосип Йосипович, Івасюк Оксана Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Михайло Вербицький. Вибрані твори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це найповніше нотне видання, до якого ввійшли світські та духовні 
твори видатного українського композитора, диригента, громадського 
діяча.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59727  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Оксана Михайлівна, Бузинська Валентина Євстафіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Костянтина Малицька. Чом, чом, земле моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли твори: поезія, проза, драматургія, публіцистика, 
спогади і листування Костянтини Малицької.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59728  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів навчального характеру "Літературна скарбничка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зібрані найкращі зразки сучасної української літератури для дітей в 
українських громадах за кордоном і національних товариствах в 
Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59729  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2015  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

256 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Оксана Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Володимир Івасюк. Інструментальні твори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше в одній книзі зібрано інструментальну музику композитора 
Володимира Івасюка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59730  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бодня Олексій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "KPImaps"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59731  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Василь 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 "Історія Стрийської гімназії, I-IV том"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59732  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раднюк Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій кіно-телевізійного серіалу 
"ТАЄМНИЦІ МОГО МІСТА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою соціальний проект, що розкриває таємницю 
малодосліджених сторінок Поділля, Рівненщини, Чернівців та 
Буковини, та й всієї України в цілому. Протягом 2015 року кожен 
відвідувач міських кінотеатрів перед переглядом основних сеансів 
матиме можливість побачити декілька хвилинні "кіножурнали".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59733  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Педаченко Євген Георгієвич, Стариченко Олександр Павлович, 
Федірко 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 "Метод 
дистанційної диференційної діагностики захворювань людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є методом діагностики, що здійснюється за рахунок поступового 
діалогу пацієнта з віртуальним лікарем-спеціалістом, яким є комп'ю-
терна програма "Медична експертно-інформаційна аналітична система 
"МЕІАС". Дистанційність діагностики забезпечується засобами ІТ 
технологій, які дозволяють пацієнту проводити її без посереднього 
контакту з лікарем та незалежно від місця свого розташування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59734  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Павло Михайлович, Ющук Іван Пилипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка брошур "Бібліотека українського воїна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли статті про історію України, її війська, про 
виховання патріотизму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59735  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутрін Олександр Адольфович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Острів надії" ("Остров надежды", "Island of hope")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59736  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзяк Георгій Вікторович, Дроздов Олексій Леонідович, Зубковська 
Ганна Геннадіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Одержання та використання лецитину соняшника"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У художньому вигляді алгорично представлені етапи одержання 
біологічно активного лецитину, його активні елементи та напрями їх 
використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59737  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасик Наталія Орестівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Якісна оцінка тесту 6-ти хвилинної ходьби у дітей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано 6-ти бальну шкалу оцінки тесту 6-ти хвилинної ходи 
для дітей. Кожному балу відповідає відстань, яка розраховується 
індивідуально для конкретної дитини, враховуючи її зріст та темп ходи. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59738  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлубний Віталій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Результати скринінгу працівників промислових 
підприємств при профілактичних оглядах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методику масових скринінгових досліджень та 
скринінговий опитувальник працівників промислових популяцій, який 
можна використовувати в практичній діяльності кабінетів 
профілактичних психіатричних оглядів для попередньої оціночної 
діагностики порушень психіатричного здоров'я та їх клініко-
феноменологічної спрямованості з вірогідністю безпомилкового 
прогнозу позитивного результату 90%.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59739  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михалецький Олег Аркадійович, Михалецька Тетяна Вікторівна  
 

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 "Атараксія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка фотографічних творів поділяється на два основних 
фотоальбоми: перший фотоальбом "Вуличний мінімалізм" 
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складається з 27 творів, другий - "Звичайні фотосесії" містить 5 міні-
альбомів та 15 фототворів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59740  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлубний Віталій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм використання основних діагностичних осей 
багаторівневих психіатричних систематик при проведенні 
профілактичних психіатричних оглядів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Доведено, що використання даного алгоритму при проведенні 
профілактичних оглядів працівників промислових підприємств 
призводить до підвищення ефективності діагностики стану психічного 
здоров'я, зменшенню часу на проведення самого огляду і дозволяє 
зробити узагальнюючий висновок про причини виникнення психічних 
розладів, якість життя на момент огляду, а також спрогнозувати 
можливі напрямки терапії та психопрофілактики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59741  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заблоцький Павло 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)  Наукова стаття "Методические основы разработки концептуальной 
модели интенсификации восстановительных процессов на основе 
рационального распределения шихты в доменной печи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: П.А. Заблоцкий. Методические основы разработки 
концептуальной модели интенсификации восстановительных 
процессов на основе рационального распределения шихты в доменной 
печи // Металл и литье Украины. - 2014. - № 1. - С. 25-28. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59742  
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Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Ситар Олексій 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 "Захист файлів від несанкціонованого 
копіювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний продукт може бути корисним в тому випадку, якщо 
користувач використовує спільні ресурси, але з'являється потреба у 
конфіденційності деяких даних. Програмний засіб зчитує будь-який 
файл і на його місці створює новий, який можливо дешифрувати 
тільки на тому ж комп'ютері, на якому він був зашифрований.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59743  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Ситник Вікторія Вікторівна, Павлик 
Ганна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма пошуку оптимальних 
багаторівневих комбінаторних планів багатофакторного експерименту 
з заданими обмеженнями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації пошуку оптимальних 
багаторівневих комбінаторних планів багатофакторного експерименту 
із заданими обмеженнями на перестановку дослідів. Глибина пошуку, 
спосіб генерації комбінаторних конфігурацій, кількість рівнів факторів 
та вартість їх змін задається.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59744  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Ситник Вікторія Вікторівна, Павлик 
Ганна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування каталогів типових 
комбінаторних планів багатофакторного експерименту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування каталогів типових 
комбінаторних планів багатофакторного експерименту з мінімальною 
кількістю змін рівнів факторів. Каталог містить опис типових 
варіантів планів експерименту та характеристики їх факторних 
послідовностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59745  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Дідух Валерій 
Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вивчення роботи електронного мікроскопа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципами 
роботи електронного мікроскопа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59746  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Дідух Валерій 
Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Позитронно-емісійна томографія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципами 
роботи позитронно-емісійного томографа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59747  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Дідух Валерій 
Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Лінійний прискорювач"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципами 
роботи лінійного прискорювача.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59748  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Васильович, Морозов Олексій Володимирович, 
Полухов Али Ясин огли  

 

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 (книга) 
"Родючість і продуктивність темно-каштанових ґрунтів на рисових 
зрошувальних системах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії наведено результати багаторічних досліджень щодо 
підвищення родючості темно-каштанових грунтів на рисових 
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зрошувальних системах України (на прикладі Краснознам'янського 
зрошувального масиву).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59749  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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)  Стаття "Новая противоалкогольная комбинированная лекарственная 
смесь "НЕОПАКС" и ее роль для эффективного купирования 
алкогольного синдрома отмены в комплексной терапии алкогольной 
зависимости"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лікарська суміш "НЕОПАКС" складається з доступних лікарських 
препаратів (аспірин, глюкоза з вітаміном С, вітамін В, гліцин, 
димедрол, клонідін, гідазепам, зопіклон церукал), являє собою 
альтернативно контрольним психотропним препаратом і може 
ефективно застосовуватися як складова психо-медикаментозного 
лікування від алкогольної залежності, як у період абстинентних 
проявів, так і в період активної підтримуючої терапії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59750  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Античні мотиви у творчості Ліни Костенко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розроблено літературний аналіз лірики Ліни Костенко, що 
містить античні образи. Досліджується їх значення, функціональна 
роль й місце у художньому світі поетеси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59751  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харапонова Олена Борисівна, Дроздов Олексій Леонідович, Сілкіна 
Юлія Валеріївна, Альнасер Ейяд  

 

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 "Ефект ноотропних препаратів в умовах експериментального 
психозу в щурів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Харапонова О.Б., Дроздов О.Л., Сілкіна Ю.В., 
Альнасер Ейад. Ефект ноотропних препаратів в умовах 
експериментального психозу в щурів // Вісник проблем біології і 
медицини. - 2014. - Випуск 4, том 3. - С. 217-220. 

 

Анотація   

Представлені результати досліджень кардіотропного ефекту 
пірацетаму і похідних вазопресину при поєднаному їх застосуванні з 
сиднокарбом. Встановлено, що найбільш виразний кардіотропний 
ефект в умовах експериментального сіднокарбіндукованого психозу 
мають ноотропні препарати групи похідних піролідону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59752  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідик Лідія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетична збірка (тексти пісень) "Струна душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59753  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Ольга Павлівна, Топалова Ірина Пантеліївна  
 

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-методичний твір "Психодіагностика цинізму особистості: 
"Тест-опитувальник якісних компонентів цинічності"; "Самооцінка 
показників цинічності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою роботи є розробка різноспрямованих психодіагностичних 
методик, що дають можливість вивчити індивідуально-психологічні 
особливості цинічності, яка розглядається з позицій континуально-
ієрархічного підходу. Розроблена методика діагностики показників 
цинічності та здійснена апробація оригінального психодіагностичного 
інструментарію за усіма вимогами психометрії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59754  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипоренко Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис методики "Метод "Freemindspeaking"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод розвитку навичок розмовної англійської мови. Ця методика 
спрямована на осягнення, розрізнення і активне застосування в 
розмовній мові основних часових форм англійської мови, що дає нове 
розуміння всіх часових форм, яке відразу можна застосувати на прак-
тиці, і в результаті призводить до швиткого розвитку розмовної мови.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59755  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єремеєва Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "СТАНДАРТ ПРОВЕДЕННЯ ВІТРЕОРЕТИНАЛЬНИХ 
ВТРУЧАНЬ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відноситься до галузі медичних наук, зокрема офтальмології, і 
описує авторську методику вітреоретинальних втручань в амбулатор-
них умовах, викладену у вигляді узагальнених рекомендацій - стандарту. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59756  
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Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

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 "Локальная 
инструментальная система оптимизации достижения цели версии 2.1 
(ЛИС ОДЦ 2.1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вирішення задач  знаходження 
оптимального компромісу між вартістю та часом виконання заданої 
сукупності  звичайних і вкладених ланцюжків зв'язаних операцій, 
направленої на досягнення поставленої цілі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59757  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

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 рабочие место сетевой 
инструментальной системы оптимизации достижения цели версии 2.1 
(АРМ СИС ОДЦ 2.1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підготовки окремим користувачем вхідних 
даних вирішуваних у мережевому середовищі задач знаходження 
оптимального компромісу між вартістю та часом виконання заданої 
сукупності звичайних і вкладених ланцюжків зв'язаних операцій, 
направленої на досягнення поставленої цілі, а також для виведення 
результатів розрахунків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59758  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

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   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я не твій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59759  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

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 "Україно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59760  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

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 "Ти виняткова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59761  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дима Артур Геннадійович  
 

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 "Графічне зображення логотипу 
"Samarth Sammasati"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59762  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афіян Володимир Едуардович, Семенюк Валерій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Твір технічного характеру "АКУМУЛЯТОРИ СВИНЦЕВІ 
СТАЦІОНАРНІ типу OSР.НС ТЕХНІЧНІ УМОВИ. ТУ У 27.2-38679759-
001:2015","АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 
типа OSР.НС ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ У 27.2-38679759-
001:2015" ("ТУ У 27.2-38679759-001:2015")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для використання в системах енергопостачання 
постійного струму (у тому числі для атомних станцій).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59763  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Среди миров, в мерцании светил"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59764  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіра Ленко (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пригодницький роман "Вища кров"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59765  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томащук Соломія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій "Бідні люди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В центрі сюжету життя однієї зламаної людини в обставинах бідності і 
деградації мешканців невеликого села.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59766  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данюк Микола Калевич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "На все свій час"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59767  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Володимир Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом креслень "АВТОБУС А079.52"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альбом включає в себе креслення загального вигляду та основних 
вузлів зі специфікаціями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59768  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фіцак Оксана Миколаївна, Бегей Василь Амброзійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "УкрМедСофт: Поліклініка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59769  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фіцак Оксана Миколаївна, Бегей Василь Амброзійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "УкрМедСофт: Стаціонар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59770  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевертайло Олена Анатоліївна (Enyd, Энид), Вітт Ольга 
Алєксандровна (Витт Ольга Александровна / Anarion, Анарион), 
Ковиршіна Олєся Сєргєєвна (Ковыршина Олеся Сергеевна)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценічно-хореографічний твір "Режисерська постановка мюзиклу 
"VALENS MILES"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценічно-хореографічний твір, що включає в себе неподільні 
сценографію, хореографію, бойові взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59771  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевертайло Олена Анатоліївна (Enyd, Энид), Вітт Ольга 
Алєксандровна (Витт Ольга Александровна / Anarion, Анарион), 
Грігорьєва Алла Алєксєєвна (Григорьева Алла Алексеевна / Чароит), 
Мєльнікова Сєрафіма Алєксандровна (Мельникова Серафима 
Александровна / Арнакша)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мюзикл "VALENS MILES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний мюзикл складається з 37 композицій, поєднаних спільним 
сюжетом: в Англії, під час війни Алої та Білої Рози, сер Томас Мелорі 
потрапляє у полон, де починає розповідати свої спогади.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59772  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

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 "Чай с имбирём"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59773  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

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 "Отказ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59774  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

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 "Милі очі (Твої очі)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59775  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

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 "Разговор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59776  
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Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мойсеєв Дмитро В'ячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Після фіолетового буде червоний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59777  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

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 без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Why Isn't Anybody Dancing"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59778  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

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 "Never Remember"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59779  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисюк Олександр Борисович, Борисюк Борис Васильович, 
Тверезовська Ніна Трохимівна  

 

Повне ім'я або повне 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 навчальна програма "Поле" 
("КНП "Поле")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє студентам на прикладі віртуального поля з 
цілком реальним показниками протягом декількох циклів симуляції 
засвоїти, систематизувати і поліпшити свої знання з професійно 
орієнтованих навчальних дисциплін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59780  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Сценарий организации и обустройства развлекательных 
заведений/мест культурного досуга услугой фотофиксации "NO 
SELFIE ZONE" ("NO SELFIE ZONE")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59781  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибізова Поліна (Polina), Ліщук Людмила Валеріївна (Людмила 
Адаменко)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Всё же верю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59782  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатирьова Юлія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "The Melodies"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59783  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кратков Олександр Андрійович (псевдонім)  
 

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)  Кримінально-пригодницький містичний трилер "Загибель 
недоторканих" ("Гибель неприкасаемых")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман складається з трьох частин: "Які жили у 90-их";  "Сповідь 
наркоторгівця"; "Сила відплати".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59784  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розов Юрій Георгійович, Стеблюк Володимир 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)  Стаття "Методика определения геометрических параметров канала 
ствола стрелкового оружия с полигональным профилем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59785  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щеглова Катерина Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Корпоративна ікона бренда журнала "МайбутнЄ" 
("ДЖЭН (ДЖЕН/JAN)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ікона бренда - дівчина журналіст, що мандрує по світу в пошуках 
ексклюзиву.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59786  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Demian Feriy (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Incredible Machines"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли такі твори як: "Luxurocoma", "Pragmatic Ways", 
"Azure Dragons", "Purple Chaos", "The Ghost Of Amphibia", 
"Annabelle", "Lava".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59787  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Demian Feriy (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 "EI"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

До узбірки увійшли такі твори як: "Поезд с пурпурными парусами. 
Пребытие", "Кольца", "EI", "Don't Step On Lines", "Good Morning! 
Wood", "Scisster (feat. Kaikimora)", "Sew My Parts", "Танцы ветра", 
"Carry, But Don't Decomp", "Весь в тебя", "Thanks For Trust", "Поезд с 
пурпурными парусами. Отправление". 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59788  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Demian Feriy (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Toys Carnival"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До узбірки увійшли такі твори як: "Toys Carnival", "Merry Locusts' 
Invasion", "Too Much Caffeine For The Rats", "Tea".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59789  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "Я - ідеальна жінка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Шоу, яке показує, що українська жінка одночасно може бути 
реалізована у всіх сферах соціального життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59790  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

279 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "Супер-жінка України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Народ обирає жінку - кумира, яка може у війти в історію сучасної 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59791  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Анатолійович, Сереченок Артем Сергійович, 
Гречка Олександр Дмитрович, Місань В'ячеслав Валерійович, 
Макарчук Ігор Іванович, Кукулевський Іван Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний 
центр" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс криптографічного 
захисту мережевих з'єднань "Система тунелювання і криптозахисту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для криптографічного захисту мережевих 
з'єднань, який застосовується в складі інформаційно-
телекомунікаційних систем, канали обміну інформацією в яких 
побудовані за технологією ТСР/ІР та проходять через незахищене 
середовище, зокрема мережу internet.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59792  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайковський Сергій Ігорович, Коломієць Владислав Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Використання Energy Lens для аналізу енергетичних даних"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59793  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольга Родина (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Надежда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59794  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анастасія Вапліте (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір 
художньо-публіцистичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Повести и пьесы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59795  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Сестро!" (Епізод 1. "На хвилях Дніпра")"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59796  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неспрядько Валерій Петрович, Жегулович Зінаїда Єгорівна, Ботвинко 
Валерія Вікторівна, Лисюк Сергій Васильович, Етніс Леонід 
Олександрович, Парій Віталій Валентинович, Неспрядько Тамара 
Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для студентів стоматологічних факультетів англомовної 
форми навчання вищих медичних навчальних закладів України ІІІ - 
ІV рівня акредитації  для підготовки до вивчення дисципліни 
"Ортопедична стоматологія" - "Prosthetic Dentistrу, Part one" 
("Prosthetic Dentistrу, Part one")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59797  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєпкін 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 "Sun Data Center"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма створена для контролю за роботою сонячної 
електростанції. Програма виконує збір даних, їх зберігання у різних 
аналітичних звітах; виконує моніторинг погодних умов на 
електростанції і відстежує технічний стан обладнання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59798  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Ганна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІА-ПРО" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "База даних "ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
ПІДПРИЄМСТВА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір призначений для використання за допомогою 
інформаційного ресурсу - інтернет-порталу та покликаний стати 
незамінним помічником еколога на підприємстві. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59799  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІА-ПРО" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "База даних "КАДРОВИК-ОНЛАЙН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір призначений для використання за допомогою 
інформаційного ресурсу - інтернет-порталу та покликаний стати 
незамінним помічником фахівця по кадрах підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59800  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Ганна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІА-ПРО" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "База даних "ОХОРОНА ПРАЦІ ОНЛАЙН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір призначений для використання за допомогою 
інформаційного ресурсу - інтернет-порталу та покликаний стати 
незамінним помічником інженера з охорони праці на підприємстві.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59801  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель в форматі програмного забезпечення 
DlgSILENT PowerFactory системи збудження турбогенераторів та АР3 
типу СВТГ-3,85к/375-1КС2Т2,5-АР24-УХЛ4 виробництва НВП "ПРЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-КОМПЛЕКС" з фактичними коефіцієнтами налаш-
тувань для турбогенератору енергоблока №3 Харківської ТЕЦ-5"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму в форматі програмного 
забезпечення PowerFactory система збудження турбогенераторів та АР3 
типу СВТГ- 3,85к/375-1КС2Т2,5-АЗ24-УХЛ4 виробництва НВП "ПРЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-КОМПЛЕКТ"з фактичним коефіцієнтами налаш-
тувань для турбогенераторів енергоблока №3 Харківської ТЕЦ-5.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59802  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Олена Вікторівна (Zhuravleva Elena)  
 

Повне ім'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 "A Girl with a Transparent Skin"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Українську дівчину-сироту бере на виховання родина Франції. Дівчина 
виростає, отримує освіту, працює у великій фірмі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59803  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ступка Остап Богданович, Мороз Костянтин Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Синопсис телевізійної передачі про театр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір створено задля забезпечення культурних та інформаційних 
потреб суспільства та для подальшого виробництва телепередачі, 
сценарій якої буде створено на базі цього твору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59804  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роднянський Денис Вадимович  
 

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 телепередачі "Чистая прибыль" ("Чистий прибуток", "ЧП")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Учасники програми - люди, бажаючі заробляти більше грошей, ніж 
вони заробляють в даний момент. Допомагають їм у цьому Експерти - 
матеріально-забезпечені люди різних професій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59805  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Жёлтая осень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59806  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не уходи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59807  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сльози"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59808  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тоска"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59809  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

286 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична композиція "8 Seconds Till Midnight (8 секунд до півночі)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59810  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Руслан Володимирович, Ужегов Сергій Олегович, Андрійчук 
Олександр Валентинович, Ужегова Ольга Анатоліївна, Божидарнік 
Віктор Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок оболонок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для обчислення деформацій та дослідження 
стійкості оболонок обертання з від'ємною гаусовою кривиною типу 
однопорожнинного гіперболоїда.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59811  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Олександр 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 "Мамайо "Козак з шаблей та зонтиком"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Являє собою репліку печатки війська запорізького.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59812  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ДОРАДО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації роботи медичної установи, не 
залежно від форми власності (державна або приватна), а також типу 
надання допомоги (амбулаторної або стаціонарної, дитячої або дорослої).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59813  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смажнова Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Структурная 
косметология. Использование остеопатических техник в практике 
косметолога" ("Структурная косметология")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі описані структурні методичні рекомендації щодо косметології 
як сукупності мануальних методик, які впливають на всі без винятку 
тканини обличчя та тіла людини з метою корегування вікових змін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59814  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "Bubble Waffle"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59815  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балдинюк Олена Дмитрівна, Коляда Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник-довідник "Розвиток дитячого і молодіжного руху: історія та 
сучасність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59816  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полєхіна Вікторія Миколаївна, Кочубей Тетяна Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Чинники успішного працевлаштування за 
фахом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59817  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балдинюк Олена Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія і методика роботи з дитячими та 
молодіжними організаціями України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

289 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59818  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаян Леонід Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Молодіжні інтелектуальні змагання 
"Молодіжні управлінські поєдинки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59819  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаян Леонід Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Молодіжні інтелектуальні змагання 
"Junior Management Battle"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59820  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаян Леонід Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Перша міська у м.Києві Олімпіада серед 
старшокласників з сучасного управління (менеджмента)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59821  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Володимир Федорович  
 

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 "Борис Лятошинський Симфонія №3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перша редакція Симфонії №3 була написана у 1951 році і 
наштовхувалась на шквал критики на ідеологічному ґрунті із-за 
четвертої частини, яка на думку радянських музикознавців була 
занадто трагічною. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59822  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапова Катерина Романівна, Трошина  Марина Ігорівна, Морозов 
Костянтин В'ячеславович, Корнєйчик Борис Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма підтримки експериментів з графо-
логічними моделями відмовостійких багатопроцесорних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59823  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гроль Володимир Васильович, Коваль Інна Олегівна, Фаллагі Алі 
Сармаст  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для отримання множини векторів 
стану систем, що відрізняють графо-логічну модель від базової"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59824  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Олексій Дмитрович, Кічик Станіслав Володимирович, 
Ртіщев Олег 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)  Аудіовізуальний твір "Гаврики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гаврика - інопланетна доброзичлива раса, яка займається вивченням 
інших цивілізацій. Представники професор Ріллі, Тіммі та Іві 
прилітають на планету Земля, де випадково знайомляться з 
людськими дітьми Айвеном і Ранні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59825  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Олексій Дмитрович, Кічик Станіслав Володимирович, 
Ртіщев Олег Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник зображень персонажів до аудіовізуального твору "Гаврики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу збірнику персонажів до аудіовізуального твору "Гаврики" 
входять: "Тіммі", "Іві", "Айвен", "Ранні". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59826  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочержук Денис Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "МИР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59827  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голодняк Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення логотипу складається із малюнку, намальованого 
червоним кольором, а саме: з лівого боку по всій довжині знака 
знаходиться нерівний кут із зрізаною верхньою частиною кута; правий 
бік щита містить велику літеру "А".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59828  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "RekLama_TM_Napalm"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59829  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мещеряков Олексій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Комментарий к книге Тора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59830  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васик Олександр 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 "Дерево"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59831  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богачов Сергій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Богдан Хмельницкий. Перезагрузка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Системи, в яких все можна розрахувати і передбачити, існують, але 
вони завжди є частиною систем, які не можливо точно прорахувати 
через банальну неможливість врахувати всі суб'єктивні чинники.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59832  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Дмитро Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Давай вставай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59833  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пряхіна Оксана 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)  Роман "Шанс для взрослой Золушки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59834  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович, Марк Юлія Василівна  
 

Повне ім'я або 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 йди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59835  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Колискова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59836  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зорями вниз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59837  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пряхіна Оксана 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)  Фантастичний твір "Пропавшая без вести"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59838  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

296 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Лабораторні роботи з навчальної дисципліни 
"Масаж": Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 
(спеціальності) "Здоров'я людини" очної та заочної форм навчання 
вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з масажу відображають 
навчальний план та навчальну і робочу програми відповідної 
навчальної дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59839  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій Тетяна 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)  Науковий твір "Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-
рухового апарату": Методичні рекомендації до практичних занять для 
студентів напряму підготовки (спеціальності) "Здоров'я людини" очної 
та заочної форм навчання вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної 
дисципліни "Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового 
апарату" відображають навчальний план та навчальну робочу 
програми відповідної навчальної дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59840  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Гра "Грамотей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Гра розроблена для людей від 15 до 80 років. Грати можуть мінімум 3 
учасників. Один з яких - ведучий, а інші гравці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59841  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Гра "Психолог"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра розроблена для людей, які цікавляться психологією, і людей з 
психологічною освітою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59842  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франчук Анжеліка Юріївна, Кец Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Полювання на лисиць"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма (гра) призначена для двох гравців з автоматичним 
визначенням переможця, в якій реалізована взаємодія між гравцями з 
можливістю вибору сервера або клієнта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59843  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франчук Анжеліка Юріївна, Кец Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

298 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Захист від НСД шляхом перевірки 
контрольної суми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для захисту програмного забезпечення від 
несанкціонованого доступу шляхом перевірки контрольної суми 
виконуваного файлу з прив'язкою до ключового файлу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59844  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пряхіна Оксана 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)  Оповідання "Немного тепла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59845  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пряхіна Оксана 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)  Оповідання "Чух... чух... усталость"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59846  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пряхіна Оксана Сергіївна  
 

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)  Детектив "Без лица"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59847  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пряхіна Оксана 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)  Оповідання "Разговор с бомжем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59848  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Плис Максим Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання та дослідження рівноваги 
екосистеми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для дослідження з двома конкурентними 
видами, взаємодія яких описується системою диференціальних рівнянь 
Вольтерра.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59849  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Проекційний периметр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципом 
роботи проекційного периметра.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59850  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптичний квантовий генератор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципом 
роботи оптичного квантового генератора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59851  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Авторефрактометр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципом 
роботи авторефрактометрів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59852  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Багрій-Заяць 
Оксана Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Поляризаційний мікроскоп"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів із будовою та принципом 
роботи поляризаційного мікроскопа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59853  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Зоряна Вікторівна, Матвійчук Людмила Юріївна, Лютак 
Олена Миколаївна, Савош Лариса Вікторівна, Смолич Дарія 
Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Особливості використання кластерних інструментів у 
транскордонному туризмі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга розрахована на науковців, керівників та спеціалістів 
управлінських структур, аспірантів, студентів навчальних закладів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59854  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиберко Вікторія Валентинівна, Рудь Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерно-імітаційне моделювання для 
формування структури структурно-неоднорідних матеріалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть програми полягає у моделюванні структурно-неоднорідних 
матеріалів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59855  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Іван Володимирович, Симоновський Віталій Іович  
 

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 "Critical frequencies of the rotor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку власних і критичних частот 
згинальних коливань роторів турбомашин з урахуванням залежності 
коефіцієнтів жорсткості опорних підшипників і шпаринних ущілень від 
частоти обертання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59856  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Ярослав Миколайович  
 

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)  Комплект комп'ютерних програм "Programs-Art"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В комплект входять три програми - "ТОПО", "РУ(батр)" і 
"ПОПРАВКИ", що адаптовані для рішення прикладних задач зі 
стрільби і управління вогнем, топогеодезичної та навігаційної 
підготовки. Програми можна встановити на мобільний пристрій та 
використовувати як в навчальних, так і в бойових умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59857  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Василь Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма навчально-
методичного комплексу з програмування на С++" ("Навчально-
методичний комплекс з програмування")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вивчення елементів та особливостей 
програмування для середніх спеціальних та вищих навчальних 
закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59858  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Василь Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма електронного навчально-методичного 
комплексу "СУБД Netware SQL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вивчення елементів та особливостей 
створення баз даних та адміністрування їх засобами SQL.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59859  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короп Микола Олександрович, Константинов Валерій 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 до пісні "Марш прикордонників України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59860  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленська Алла Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Коли ще звірі говорили. І. Франко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59861  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобов Павло Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів пісень "Помоги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли такі твори, як: "Родители", "Прости меня родная", 
"Артемке", "Встреча", "День рождения жены", "Мама", "Жизнь 
морская", "Венчание", "Путь по жизни", "Помоги", "Семе", 
"Родина", "Расставание", "Отец".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59862  
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Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нэт Юбер (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Антология христианского юмора и карикатуры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59863  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Природа и время"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59864  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьов Владіслав 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)  Збірник малюнків "Левітаційні автомобілі. Перша колекція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Левітаційні автомобілі (11 малюнків на А4, Февр 2015); нова Феррарі 
тестаросса (8 мал. та фото.); нова Цісіталія 2020 (6 мал.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59865  
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Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьов Владіслав Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт "CAR DESIGN HOBBY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59866  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Іван Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Вдыхая встречный ветер" 4-х серийный 
художественный фильм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59867  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дима Артур Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
"Самарт Саммасати"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

307 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59868  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Яценко Олег Ігорович, Равашдех Нассим 
Али  

 

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)  Атлас-альбом для самопідготовки студентів до заняття по темі 
"Телерентгенографія голови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59869  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Віталій Віталійович, Давидюк Дмитрій 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)  Малюнок "Ведмежатко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59870  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Калина Лівіанівна, Колосніченко Марина Вікторівна, 
Юристовська Софія Богданівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Побудова креслення базової конструкції 
жіночої сукні за методикою КНУТД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма дає можливість побудувати креслення деталей конструкції 
жіночої сукні з вшивним рукавом за методикою КНУТД на різні 
розміри і зрости.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59871  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "Тимур и его команда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59872  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "Тройное счастье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59873  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "В 40 жизнь только начинается"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59874  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Братишка Мишка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш, в якому автор виклав своє бачення сьогоднішньої ситуації в 
державі та світі, у тому числі політичної, а також взаємовідношень між 
людьми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59875  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимов Максим Победітєльович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ABM Retail"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена спеціально для автоматизації магазинів 
роздрібної торгівлі, мережевих магазинів і аптек.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59876  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оценка вторичной энтеральной недостаточности 
эндогенного происхождения, вызванной перитонитом (Приложение к 
истории болезни)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована Шкала включає принципово нову схему класифікації 
ентеральної недостатності за клінічними показниками (перебіг, ступінь 
тяжкості і т.і.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59877  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна, Костенко Микола 
Прокопович  

 

Повне ім'я або повне 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 інтенсивності ураження 
зубів карієсом та резистентності емалі до карієсу "CariTest"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма належить до медицини, а саме до галузі "стоматологія". 
Використання комп'ютерної програми надає можливість провести 
прогностичну оцінку інтенсивності ураження зубів карієсом та 
ймовірної резистентності емалі зубів до карієсу у чоловіків із різних 
регіонів України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59878  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пересипкіна Тетяна Валентинівна, Сидоренко Тетяна Павлівна, 
Нечепоренко Наталія Іванівна, Кошман Тетяна Володимирівна, 
Голубнича Галина Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Соціологічний опитувальник для дослідження стану 
та якості життя підлітків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Соціалогічний опитувальник для дослідження стану та якості життя 
підлітків містять такі питання: відношення до свого здоров'я, 
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відношення до джерел здоров'я, дотримання гігієнічного режиму дня, 
фізична активність, раціональне харчування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59879  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маїк Володимир Зіновійович, Дудок Тарас Григорович, Опотяк Юрій 
Володимирович  

 

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 моделювання елементів шрифту Брайля з 
різним профілем "ПОВЕРХНЯ" ("ПОВЕРХНЯ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання у напівавтоматичному режимі 
параметрів  поверхонь елементів шрифту Брайля, їх порівняння з 
еталонами, виводу результатів, візуалізації та документування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59880  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Сергій Сидорович, Козіна Жаннета Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реакция выбора точки пространства" 
("Выбор кнопки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59881  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Павло Григорович, Терехов Павло Ігоревич, Слободянюк 
Олександр Миколайович, Марков Олексій Сергійович, Сейрік Ольга 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Геоматичні рішення" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Створення топографічних планів у графічних та 
цифрових формах в масштабі 1:2000 території міста Ковель 
(Крупномасштабна інвентаризація земель міста Ковель) у виді 44 
топографічних планів (робочі номери  1-14, 19-22, 38-57, 72-74, 76-78" 
("Топографічні плани масштабу 1:2000")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Топографічні плани маштабу 1:2000 дають можливість: створювати та 
корегувати генеральні плани населених пунктів; створювати 
містобудівну документацію; проводити інвентаризацію земель; 
створювати земельний та містобудівний кадастр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59882  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козьяков Сергій Вікторович, Павленко Петро Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Підсистема інформаційної підтримки процесу 
оцінки і управління мотивацією ІТ-фахівців на промисловому 
підприємстві" ("ICS_MC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є програмним комплексом і призначена для 
інформаційної підтримки прийняття багатокритеріального 
управлінського рішення, вибору переважного комплексу мотиваторів 
відповідно до кількісного складу персоналу та його потреб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59883  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яструб Максим Ігорович, Креденцар Світлана Максимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "FlightPlanApp"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дана програма є навчальним комплексом на базі операційної системи 
Android, призначеним для вивчення та отримання практичних 
навичок у роботі з планом польоту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59884  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коренчук Олена Євгенівна (Helena Art)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Про кота Макса" ("MAXcat")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59885  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипій Максим Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій пригодницької комедії "Измена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця комедія з елементами фентезі. Описує всі пригоди та негаразди 
хлопця, який не може не зраджувати, але кожен раз як він вирішує піти 
наліво, з ним трапляється таке, що він мріє повернутися.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59886  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Двойних Костянтин Євгенович  
 

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 "Етнічна основа економіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Двойних К. Є. Етнічна основа економіки: Монографія. 
- Одеса: Юридична література, 2006. - 408 с.  

 

Анотація   

Твором є теоретичні засади методологія та прикладні принципи 
прогнозування в сучасній світовій економіці на основі використання 
ознак технічних процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59887  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, 
Жабєєв 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 "Годинники, які інтегровані в освітнє середовище та 
варіанти їх реалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59888  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Олександр Олександрович, Телешик Євген Євгенович, 
Юрченко Олександр Вадимович, Денесюк Руслан Михайлович, 
Павленко Дмитро Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Військова частина України А0334 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник комп'ютерних програм "Спеціалізоване програмне 
забезпечення відомчої мережі стільникового зв'язку" ("Відомча мережа 
стільникового зв'язку "Світанок")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення реалізує технології телефонії на основі 
стільникової мережі передачі даних другого покоління з 
криптографічним захистом, голосових даних, довільних файлів через 
криптографічний канал.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59889  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ти така гарна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59890  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твоим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59891  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Більше не треба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59892  
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Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила 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)  Графічне зображення "Марафон Стиля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблено графічне зображення "Марафон Стиля", яке може 
бути використано як торгівельна марка. Зображення застосовується в 
маркетингових проектах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59893  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомуленко Борис Владиславович, Коваленко Марта 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)  Науковий твір "Опитувальник рольової структури особистості 
психолога"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено результати теоретичної моделі та її емпіричної перевірки 
методики дослідження рольової структури особистості психолога.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59894  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Иеромонах Вячеслав (Максименко) (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)  Книга "Псалтирь моего сердца (стихи на псалмы)" ("Псалтирь моего 
сердца")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59895  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабалін Олексій Іванович, Яворський Микола Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий центр 
"Автоматизовані Мікропроцесорні Системи" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмного забезпечення станції 
телефонної автоматичної цифрової "ЄС-11" ("ПЗ "ЄС-11", "ПЗ 
МЕТА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прикладне програмне забезпечення комутаційного обладнання станції 
телефонної автоматичної цифрової "ЄС-11" використовується для 
повсякчасного налаштування та експлуатації комутаційних процесорів 
- складових частин станції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59896  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлишина Наталія Борисівна, Бєлікова Наталія Олександрівна, 
Кас'ян Павло Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "РВК: Педагогічна діагностика формування 
готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності 
у закладах соціального обслуговування людей похилого віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оцінювання результату процесу, що 
здійснюється у вищих навчальних закладах з метою підготовки 
компетентного фахівця соціальної роботи, спроможного спрямовувати 
свої зусилля на розвиток мотиваційно-ціннісної сфери особистості, 
здійснювати постійне оновлення професійних знань, умінь та навичок 
у сфері соціального обслуговування клієнтів геронтологічної групи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59897  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Лілія Євгенівна, Дягтяренко Ігор Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвента Лоу" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір практичного характеру "Культура 
споживання фаст-фуду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59898  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Дмитро Анатолійович  
 

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)  Науково-технічний твір "Концепція Програми "Візуальний симулятор 
табличної системи збереження файлів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59899  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Шкляр Вікторія Вікторівна, 
Семенчук Тетяна Борисівна, Бабина Олена Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Аналіз господарсько-фінансової діяльності 
підприємства водного транспорту. Практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено основні питання та викладено 
методику аналізу всіх напрямків господарсько-фінансової діяльності 
підприємств водного транспорту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59900  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпиг Олександр Федорович, Шпиг Андрій Федорович, Шпиг Федір 
Іванович, Жуков Дмитро Георгійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
технологічним процесом різання ніздрюватого бетону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє автоматизувати спосіб різання 
ніздрюватобетонного масиву на блоки на виробництві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59901  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпиг Олександр Федорович, Шпиг Андрій Федорович, Шпиг Федір 
Іванович, Жуков Дмитро Георгійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
технологічним процесом бетонно-змішувальної установки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє автоматизувати спосіб різання 
ніздрюватобетонного масиву на блоки на виробництві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59902  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Особняк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59903  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Тетяна Валеріївна, Богославець Олексій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художнє оформлення та ілюстрації до книги Діани Уінн Джонс 
"Заговор Мерліна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59904  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломонос Андрій Іванович, Микитенко Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимізація руху електропотягу 
метрополітену"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє розрахувати оптимальну траєкторію руху 
електропотягу метрополітену за критерієм мінімальних витрат 
електроенергії з мережі з використанням методу динамічного 
програмування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59905  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломонос Андрій Іванович, Нечитайло Євгеній Валерійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система взаємного навантаження машин 
постійного струму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє підвищити ефективність дослідження системи 
взаємного навантаження машин постійного струму без механічного 
з'єднання валів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59906  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Олексій Михайлович, Огарь Віта Олександрівна, Романенко 
Світлана Степанівна, Синяговська Ірина Вікторівна, Талай Юлія 
Володимирівна, Маркевич Віталій Степанович, Коренькова Тетяна 
Валеріївна, Чорний Олексій Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний прибор для вивчення 
балістичного руху тіла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма поєднує вимоги, які ставляться навчальними 
програмами при вивченні учнями предмету фізики в основній школі та 
сучасні засоби створення віртуального лабораторного обладнання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59907  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайло Алін (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 "ЛАБІРИНТ ДЛЯ БЛИЗНЮКІВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Убити чудовисько і повернутися з лабіринту... Це було під силу герою 
стародавнього міфу. А ті, кому сьогодні ледь за двадцять, - чи можуть 
вони це зробити таке? Героям роману належить випробувати себе 
відразу в двох лабіринтах - реальному і віртуальному.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59908  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Микита 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)  Зображення логотипу "Dnepr Legal" ("DL")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення являє собою напис "Dnepr legal", під яким розташований 
графічний елемент у вигляді прямої лінії, яка звужена та закруглена з 
країв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59909  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Павло Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Структурный закон двух дуальных линейных 
электрических цепей с одинаковым числом элементов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структурний синтез лінійних електричних кіл доповнюється законом, 
що пов'язує взаємно дуальні кола еквівалентно або зворотно (RLC-
кола). Закон узагальнює існуючі окремі методики перетворення трьох 
видів кіл і створює можливість побудови нових простих та 
найскладніших структурних рішень, наприклад самодуальних кіл 
(мости, фазообертач  тощо).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59910  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюченко Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Синівське"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання складено на пошанування з нагоди 80-річчя від дня 
народження видатного українського поета, одного з найяскравіших 
представників українського шістдесятництва, лауреата 
Шевченківської премії, академіка Бориса Олійника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59911  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозір Оксана Володимирівна, Майчик Остап Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Ігор Білозір. Пісні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана збірка охоплює творчий доробок одного з найвідоміших компо-
зиторів-пісенників, творчість якого набула розквіту у 80-90 ті роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59912  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Лора Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник п'єс "Олена Пчілка. Український дитячий театр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59913  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Лора Петрівна  
 

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 "Українські народні казки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59914  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Ірина Трохимівна  
 

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 "Дванадцять місяців"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59915  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоляк Богдан Федорович  
 

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)  Книга "Павло Федюк. Вибрані твори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павло Федюк. вибрані твори. - Львів: Тріада плюс, 
2012. - 752 с., іл. 

 

Анотація   

До книги увійшли найкращі твори прозаїка, публіциста, поета, 
драматурга Павла Федюка (1948 - 2007 рр.), майстра недооціненого за 
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життя. Книга містить також фахову оцінку його творчості, спогади про 
нього, коментарі тощо. Книга призначена для широкого кола читачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59916  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серьогіна Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Багряний Іван. Сад Гетсиманський. Тигролови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До видання увійшли романи, що викривають жорсткість та підлість 
сталінської інквізиції в Україні. Славлять незалежність людського 
духу. Розраховане на широке коло читачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59917  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косюк Олександр Прокопович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Костів Костянтин. Словник-довідник біблійних осіб, 
племен і народів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Популярне додаткове видання відомого канадського церковного діяча, 
вченого-біблеїста містить понад 1700 статей, в яких подано 
біографічно-історичні відомості про осіб, племена та народи, що 
згадуються у Біблії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59918  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Олексій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Науково-методична монографія на тему: "Музика 
кінематографу і театрально-видовищних дійств в учбовому репертуарі 
дитячих музичних шкіл (дитячих шкіл мистецтв) як засіб розвитку 
художнього, творчого та образного мислення дитини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розглядаюься деякі проблемні питання сучасної початкової 
професійної музичної освіти і педагогіки: проблема оновлення 
педагогічного репертуару для дитячих музичних шкіл.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59919  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подольський Володимир Васильович, Маріонс Олена, Гемселл-
Деніельсон Крістіна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
Національної академії медичних наук України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета вивчення методів контрацепції у жінок 
фертильного віку в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить дані про фактори ризику для репродуктивного здоров'я, обрані 
методи контрацепції, симптоми та захворювання, які характеризують 
стан загального та репродуктивного здоров'я жінок, що дасть 
можливість визначення найбільш ефективних методів контрацепції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59920  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анфімова Галина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Глава дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
"Анализ изученности стратотипов и типовых разрезов мезозоя Горного 
Крыма"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто ступінь вивченості та проблеми дослідження еталонних 
розрізів (стратотипів, типових розрізів) мезозою гірського Криму. 
Представлено різні варіанти схем стратиграфічного розчленування 
тріасу, юри, крейди для території Гірського Криму, проведено 
порівняльний аналіз схем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59921  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вандаловський Михайло Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування пісні "Україна" для хору та оркестру   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59922  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамайсур Анастасія Романівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель перегородки "Всередині - 
зовні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59923  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамайсур Анастасія Романівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель біокаміну для арт-кафе 
"Гоголь" ("Біокамін "Гоголь")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59924  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамайсур Анастасія Романівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель шафи-трансформера 
"Картонна коробка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59925  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубінченко Євген 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 "Комп'ютерна програма для розрахунку, 
обліку та аналізу харчування у загальноосвітніх навчальних закладах 
(школах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма створена з метою полегшення праці робітників 
безпосередньо зайнятих у ланках розрахунку харчування та складанні 
звітів по харчуванню.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59926  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Dimitris Krist (псевдонім), Natali Dali (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інструментальний альбом "Dimitris Krist - DiaNatia of GeoGracia" 
("DiaNatia of GeoGracia")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До альбому увійшли такі композиції, як: "Asiation", "Al Aska (ft. 
AbaNDa SHAKE)", "UkraineBerries", "And Es Chain", "Ever Est", 
"BizzArabia", "A La FransWay", "Bermuda Quadrangle", 
"MediTerrific", "I'Land Abandon'D".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59927  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

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 "ВИНОВАТА ТОЛЬКО ТЫ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59928  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

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 "Ближе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59929  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "Икона стиля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59930  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "Любовь с первого раза!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59931  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "Знаменитые и Бесстрашные" 
("Фактор смелости")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59932  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис документального реаліті-шоу "Горячее сердце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59933  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "Репетиція батьківства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59934  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "Наша няня - звезда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59935  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

332 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис вокального шоу для артистів "Хит сезона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59936  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис розважального реаліті-шоу "Кадрове агентство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59937  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "О жизнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59938  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "В это трудно поверить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59939  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полубей Олексій 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу 
"PROSPERITA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59940  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Аксакал (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка українських пісень "Пісні про матір". Альбом № 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59941  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заярний Олексій Володимирович, Деева Наталія Володимирівна, 
Меняйлов Євген Сергійович, Чумаченко Дмитро Ігорович  

 

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 "Кроссплатформенное приложение "Reversi" 
для iOS и Android"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підвищення аналітичних здібностей 
користувача і розваги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59942  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижевський Андрій Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "ЭВОТОН: ТРАНСФОРМАЦИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59943  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красовицький Олександр Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Післямова Красовицького О.В. до 
книги Олександра Довженка "Щоденникові записи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Олександр Довженко одночасно об'єднував у собі митця, письменника, 
сценариста, кінорежисера, публіциста. Він був дуже знаковою фігурою 
української культури ХХ століття та, щоб отримати можливість 
творити, був змушений періодично створювати те, чого від нього хотіла 
радянська держава.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59944  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжнюк Віталій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Честь" ("Честь")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір відноситься до езотеричних творів. У творі розкривається 
поняття честі як духовно-моральної позиції людини, а також 
висвітлюється, що саме являє собою честь, взаємозв'язок людини, 
суспільства і законів світотворення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59945  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пєтухов Іван Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Національна Асамблея громадських кіл України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок у вигляді контуру карт України, де на жовто-блакитному 
фоні зображені силуети людей, що об'єднуються в коло та взаємодіють 
між собою, тим самим символізують консолідацію громадських 
ініціатив заради кращого майбутнього України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59946  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пєтухов Іван Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Національна Асамблея Громадянського сектору України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Малюнок у вигляді контуру карт України, де на жовто-блакитному 
фоні зображені силуети людей, що об'єднуються в коло та взаємодіють 
між собою, тим самим символізують консолідацію громадських 
ініціатив заради кращого майбутнього України. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59947  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пєтухов Іван Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Національна Асамблея України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок у вигляді контуру карт України, де на жовто-блакитному 
фоні зображені силуети людей, що об'єднуються в коло та взаємодіють 
між собою, тим самим символізують консолідацію громадських 
ініціатив заради кращого майбутнього України. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59948  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Логістик 
Контроль" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір "Презентація "GLC" Рішення для 
виробничої та аграрної логістики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59949  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Лясковський Віктор Петрович, 
Покотілов Микола Костянтинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості впровадження сучасних інформаційних 
технологій на прикладі вищого навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами запропоновано системний підхід до вибору та впровадження 
сучасних інформаційних технологій на прикладі ВНЗ, що дасть 
можливість повніше врахувати їх специфічні вимоги і особливості 
функціонування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59950  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Сергій Олександрович, Лясковський Віктор Петрович, 
Покотілов Микола Костянтинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка структури інформаційної моделі взаємодії 
елементів галузевої системи трансферу технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковому творі розглядається методологія побудови інформаційної 
моделі галузевої системи трансферу технологій з метою формалізації 
процесу переходу інноваційної моделі в конкурентоспроможний 
ринковий продукт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59951  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Поляков Віктор Михайлович, Тімков 
Олексій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення та дослідження показників 
стійкості, керованості та маневреності причіпних автопоїздів з 
гібридною силовою установкою"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика передбачає формування вихідної інформації про стан 
автопоїзда при виконанні різних маневрів у графічному вигляді та 
вигляді рекомендацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59952  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Поляков Віктор Михайлович, Тімков 
Олексій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математична модель для дослідження стійкості та 
керованості причіпних автопоїздів з гібридною силовою установкою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для визначення показників стійкості, 
керованості та маневреності причіпних автопоїздів з гібридною 
силовою установкою. Передбачено формування вихідної інформації 
про стан автопоїзда при виконанні різніх маневрів у графічному 
вигляді та вигляді рекомендацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59953  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорохович Антонелла Миколаївна, Зінченко Тетяна Володимирівна, 
Мурзін Андрій Вадимович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет харчових технологій 

 

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 визначення тиксотропних 
властивостей дисперсних систем згідно розрахунку площі петлі 
гістерезису"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика визначення тиксотропних властивостей згідно розрахунку 
площі петлі гістерезису дозволяє дати оцінку тиксотропним 
властивостям дисперсних систем. Авторами запропоновано площину 
петлі гістерезису визначити, як різницю площ під кривою порушення 
структури і під кривою відновлення структури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59954  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Персонаж Kennedy The Rabbit"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59955  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Персонаж Mona Lovely girl"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59956  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

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)  Науковий твір "Технологія та економіка переробки 
сільськогосподарської продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59957  
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Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Едуард Ігорович  
 

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)  Літературний твір ""WE ARE" - ПРОЕКТ, СПОСОБНЫЙ 
ИЗМЕНИТЬ ОБЩЕСТВО (С ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ)" ""WE ARE" - 
ПРОЕКТ, ЗДАТНИЙ ЗМІНИТИ СУСПІЛЬСТВО (З 
ІЛЮСТРАЦІЄЮ)" ""WE ARE" - PROJECT THAT CAN CHANGE 
SOCIETY (WITH ILLUSRTATION)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета проекту - зламати кордони між людиною і суспільством 
(реальним світом). Завдяки проекту людина отримує можливість жити 
повним, справжнім (не віртуальним) життям.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59958  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимова Тетяна Семенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЩОДО 
ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ" ("КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА 
ПОКАЗНИКІВ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором запропоновано аналітичний інструментарій управління 
інноваційним розвитком маркетингової діяльності підприємств шля-
хом формування інтегрального індикатора інноваційного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59959  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник духовно-поетичних творів "ВЕЛИЧИЕ ГОСПОДА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику духовної поезії читач знайде твори, різні за змістом і 
емоціним забарвленням, що відображають  внутрішню духовність і 
поетичну майстерність автора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59960  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "БУКЕТ ДУШЕВНОГО ЦВЕТЕНЬЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірнику, немов у букеті, зібрані суцвіття почуттів, бажань, інтересів і 
сподівань поетеси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59961  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Духовна поема "ПОЭМА О ПУТИ ГОСПОДНЕМ И ЕГО 
ИЗБРАННЫХ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Написана автором поема, втілює зміст всеосяжного Священного 
писання у структурну форму вірша, у неповторний епос християнства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59962  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

342 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник поетичних творів "ПРОСЕКА ЛЮБВИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірці  представлений широкий  спектр вокально-поетичних творів, 
покладених на музику відомими композиторами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59963  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник афоризмів "ЛАРЕЦ ЗАВЕТНЫХ ИЗРЕЧЕНИЙ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор з душевною щедрістю дарує читачам свої мудрі думки, 
представлені у формі поетичних афоризмів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59964  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історичний роман у віршах "РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ КНЯГИНЯ 
ОЛЬГА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історичний роман у віршах охоплює події, що відбуваються  в 9-10 
століттях у Київській Русі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59965  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Духовно-поетичний твір "ПОЭМА ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор через поетичние осмислення уявляє життя Ісуса Христа.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59966  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник поетичних творів "ДУШИ ЛАМПАДНЫЙ СВЕТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику творів представлені роман, вірші, молитви, псалми, 
наповнені силою любові, добром, щирими думками автора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59967  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман у віршах "СЕРГЕЙ ДОБРОНИН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Історіями своїх героїв автор роману показує, як важливо і неймовірно 
важко затвердити високі моральні принципи і засади духовності, 
чистої, що йде від серця, любові в умовах сучасного, повного 
протиріччями життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59968  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

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)  Дитяча книга "ДЕТСКОЕ РАЗНОЦВЕТЬЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга автора - різні за своєю тематикою вірші, загадки, звернені до 
дітей дошкільного віку та школярів початкових класів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59969  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

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)  Байки у віршах "БАСНИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор, являючи в байках новаторський характер, через власні почуття 
і настрої, використовуючи життєвий дослід і глибоку  мудрість, показує 
величезну різноманітність типів і життєві ситуації героїв у всіляких 
сферах людської життєдіяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59970  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник поетичних творів "ГРОЗДИ ЖИЗНИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цій збірці зібрані  почуття надії, любов поетеси до людей, Бога, 
Батьківщини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59971  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Духовно-поетичний твір "ПОЭМА О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ГЕРОНТИССА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У поемі розповідається історія Ікони.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59972  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник духовно-поетичних творів "БОЖЕ, УКРОЙ НАС 
СПАСЕНЬЕМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга автора демонструє жанрову своєрідність духовної поезії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59973  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
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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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Самолёт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59974  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Вячеслав Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру, літературний 
письмовий твір технічного характеру, ескіз  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "ЩАДНА БЕРЕЖЛИВА СУШАРКА ДЛЯ СИПКИХ 
ЗЕРНОВИХ МАТЕРІАЛІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором запропонована та зображена нова конструкція сушарки, що 
дозволяє зберегти зерно від механічного пошкодження через тертя, яке 
відбувається у звичайних сушарках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59975  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Вячеслав Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру, літературний 
письмовий твір технічного характеру, ескіз  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "КОМПЕНСАТОР ГІДРАВЛІЧНИХ УДАРІВ ТА 
КОЛИВАНЬ ТИСКУ - корисний пристрій для гідравлічних машин 
різного призначення та їх робочих органів" ("КОМПЕНСАТОР 
ГІДРАВЛІЧНИХ УДАРІВ ТА КОЛИВАНЬ ТИСКУ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Автором запропонована та зображена нова конструкція компенсатора 
коливань тиску та гідравлічних ударів, що дозволяє забезпечити 
гідравлічні механізми та приводи від їх руйнування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59976  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Вадим Львович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, 
літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір науково-технічного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Фотографируйте как Вермеер" ("Фотографуйте як Вермеєр")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник портретної фотографії із застосуванням принципів 
італійського та голандського живопису. Детальне навчання принципам 
кольору, світлотіні та композиції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59977  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Ольга Аркадіївна  
 

Повне ім'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 "YUNIKA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок з зображенням дівчини у фіолетовій круглій рамці, яка 
оповита синіми квіточками, з зовнішньої сторони якої зображені 
мережива жовтого кольору, які мають форму півкола, а в середині 
рамки на жовтому фоні зображені орнаменти у вигляді завитків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59978  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Людмила Василівна  
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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)  Навчально-методичний посібник "Підготовка майбутніх викладачів 
вищих навчальних закладів до інноваційної професійної діяльності: 
асистентська практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козак Л. В. Підготовка майбутніх викладачів вищих 
навчальних закладів до інноваційної професійної діяльності: 
асистентська практика: навчально-методичний посібник / Л. В. Козак. - 
Київ: Видавництво ВП "Едельвейс", 2014. - 208 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретичні аспекти 
інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального 
закладу та організаційно-методичні засади асистентської практики 
студентів магістратури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59979  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методи дослідження у фізичній реабілітації: 
дослідження фізичного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калмикова Ю. С. Методи дослідження у фізичній 
реабілітації: дослідження фізичного розвитку: [навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту 
напряму підготовки "Здоров'я людини"] / Ю. С. Калмикова. - Харків, 
2014. - 104 с. (українською мовою) 

 

Анотація   

У навчальному посібнику розкриті основні положення антропометрії, 
саматоскопії та методів оцінки фізичного розвитку людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59980  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарячевська Дар'я Володимирівна, Невлюдов Ігор Шакирович, Євсєєв 
Владислав В'ячеславович, Гарячевська Ірина Василівна  

 

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 "Програма для визначення синхронного 
контролю температурних режимів роботи плат на виробництві 
"QUAcontrol" ("QUAcontrol")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє синхронно проводити діагностику та 
тестування радіоелектронних плат на перегрів при максимальному 
навантаженні в умовах виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59981  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Олена Дмитрівна, Тищенко Андрій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних 
наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно письмовий твір наукового характеру "Методика селекції 
люцерни на підвищений рівень симбіотичної азотфіксації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено основні ознаки, які враховуються в селекційній роботі на 
підвищення симбіотичної азотифікації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59982  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталия Ладини (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 "Диагностика предназначения и 
коррекция судьбы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлений розрахунок матриці долі людини виходячи з 
дати народження. Розрахунок виконується особливим чином у 
авторській інтерпретації (складені разом прямий і діагональний 
квадрати з наступним їх трактуванням).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59983  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гейко Валентина Василівна, Утєвська Світлана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Спосіб моделювання 
взаємовпливів вагітності та експериментального розсіяного склерозу 
за умов його індукції у ранньому післяпологовому періоді та на різних 
термінах гестації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59984  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Другальов Валерій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, музичний твір з текстом, 
музичний твір без тексту  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музично-поетична збірка "Журавлині надії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У зірку увійшли: "Журавлині надії", "А Іван на току", "ПО-під гору 
крутую", "Ой ходив Микита", "Ой, кріп сію", "Ой шуміли верби", 
"Ой, полечко, поле", "Ой маю я чорні брови", "Надлетіли гуси", 
"Зелена ліщинонька", "Місяць світить", "буду ждать", "Кує зозуля", 
"Калина над водою", "Ой знати, знати", "Зичу щастя тобі", "Добрий 
ранок поле", "Вчора була суботонька", "Весільна - застільна", "Місто 
зачарує мене", "Прилетіла зозуленька", "В гості до куми", 
"Приснилася хата", "Якщо кохає серце", "Щедрий вечір, Україна".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59985  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Тихонова Світлана Олександрівна, 
Шпичак Олег Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Практикум з аптечної технології ліків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для студентів фармацевтичних вишів, він має 
навчити майбутнього провізора основам технології приготування 
лікарських форм в умовах аптек.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59986  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстобітов  Дмитро Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕГАСВІТ-С" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Acode Platform"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є інструментарієм для повноцінної підтримки 
терміналів збору даних, POS-систем та іншого спеціалізованого 
обладнання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59987  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Тихонова Світлана Олександрівна, 
Скрипник-Тихонов Ростислав Ігорович, Шпичак Олег Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Методичні рекомендації "Інструкція по лікуванню 
бджолиною отрутою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В рекомендаціях представлені узагальнені матеріали теоретичних 
основ, систематизовані експерементальні результати з вивчення 
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складу, механізмів дії та терапевтичних властивостей бджолиної 
отрути.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59988  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Скрипник-Тихонов Ростислав 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)  Монографія "Яд пчелиный в фармации и медицине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії узагальнено дані про хімічний склад, технологію збору і 
застосування отрути бджолиної в медицині. Наведено досягнення 
вчених, лікарів-практиків, фармацевтів в сфері дослідження бджолиної 
отрути.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59989  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюх Микола Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нові парадигми охорони здоров'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нові парадигми в охороні здоров'я побудовані на визнанні одночасного 
існування надлишку інформації та дефіциту через важкість засвоєння 
лікарями величезного її обсягу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59990  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюх Микола Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція трансформації медичного простору"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У концепції передбачена консолідація зусиль пацієнта, лікаря та 
держави, з'ясовані проблеми у галузі медицини, здійснено аналіз 
причин виникнення проблем, надані шляхи їх вирішення з метою 
максимального збереження здоров'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59991  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Вознюк Андрій Андрійович, 
Стрільців Олександр Михайлович, Кузмічова-Кисленко Єлизавета 
Володимирівна, Василевич Віталій Вацлавович, Пясковський Вадим 
Валерійович, Щирська Вікторія Сергіївна, Нєбитов Андрій 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика виявлення та розслідування організації або 
утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи 
виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59992  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Алєксєєв Олександр Олександрович, 
Жалдак Ірина Анатоліївна, Вознюк Андрій Андрійович, Алєксєєва-
Процюк Діана Олександрівна, Цуцкірідзе Максим Сергійович  

 

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 одночасного допиту двох чи більше вже 
допитаних осіб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59993  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Валерія Олегівна  (Рія)  
 

Повне ім'я або 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 молчи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59994  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Валерія Олегівна  (Рія)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Паралелі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59995  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Валерія Олегівна (Рія)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лови кайф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59996  
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Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Валерія Олегівна (Рія)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Міст"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59997  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Євгенія Володимирівна (Соломія Сласна)  
 

Повне ім'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 "Відьма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містичний роман, що розкриває з дитинства обдаровану 
надзвичайними здібностями головну героїню, як дівчину, що хоче жити 
абсолютно нормальним життям пересічної людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59998  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлоусов Сергій Валентинович (Ainhaya), Корбаков Сергій 
Олександрович (SERGE CURRANSHEE)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Mіrror"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  59999  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлоусов Сергій Валентинович (Ainhaya), Корбаков Сергій 
Олександрович (SERGE CURRANSHEE)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "PIE IN THE SKY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60000  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бартєнєва Юлія Вадимівна (Yulia Barteneva)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я не знаю, кто я без Тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60001  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ривута Віктор 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 "Супермуж или 100 заповедей счастливого мужчины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ривута В. СУПЕРМУЖ или 100 заповедей 
счастливого мужчины. - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2013. - 208с. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60002  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт P_Eskiz_4" 
("P_Eskiz_4")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний засіб при послідовній взаємодії з наявним редактором 
забезпечує автоматизований синтез графічних фрагментів інтерфейсу 
Delphi-програм, призначених для формування інформаційних моделей 
технічних систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60003  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Тайна Слов или Ваши Слова, создающие Ваше будущее"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ефимов Дмитрий Владимирович. Тайна Слов или 
Ваши Слова, создающие Ваше будущее. - К.: ФОП Зданович В.Р., 2015.-
192 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60004  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Тепличное воспитание детей или как не сделать из ребенка 
овоща"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

358 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сайдей Аделаджа. Тепличное воспитание детей, или 
Как не сделать из ребенка овоща. - К.: ФОП Зданович В. Р., 2015. - 288 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60005  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Алло, я ищу проблемы!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Алло, я ищу проблемы! Как не 
жить проблемами, а использовать их как трамплин для своего блага. - 
К.: Фейвор, 2014. - 224 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60006  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Что общего у Иисуса и Стива Джобса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Что общего у Иисуса и Стива 
Джобса? - К.: ФОП Бондарук Л. Н., 2014. - 224 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60007  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Жизнь - это возможность!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Жизнь - это возможность! - К.: 
ФЕЙВОР, 2014. - 208 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60008  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Истинная или ложная любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Истинная или ложная любовь. - К.: 
ФОП Зданович В.Р., 2014. - 224 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60009  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Раскрой в себе источник скрытой энергии!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Раскрой в себе источник скрытой 
энергии! - К.: ФОП Зданович В.Р., 2014. - 256 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60010  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как управлять своими мыслями, разумом и внутренним 
миром"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Как управлять своими мыслями, 
разумом и внутренним миром. - К.: ФОП Зданович В.Р., 2014. - 208 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60011  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Целостная личность, или доставляет ли вам жизнь 
удовольствие?"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Целостная личность, или 
доставляет ли вам жизнь удовольствие? - К.: ФОП Зданович В.Р., 2014. - 
272 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60012  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как превратить негативную энергию в позитивную"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Как превратить негативную 
энергию в позитивную. - К.: ФОП Зданович В.Р., 2014. - 256 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60013  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Любов Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Відродження / Возрождение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60014  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курстак Сергій Вікторович, Єгер Максим Дмитрович, Кучеренко 
Юрій Вікторович, Волинець Андрій Павлович, Галушка Наталія 
Вікторівна, Дмитров Олександр Вікторович, Олімпієв Микита 
Дмитрович, Мазуренко Євген Юрійович, Шолохова Анна 
Володимирівна, Намазов Максим Романович, Уваров Юрій 
Анатолійович, Сірий Олександр Петрович, Янюк Богдан Євгенійович, 
Юрченко Ігор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОТ СПОТ МЕДІА 
УКРАЇНА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Content Management System" ("Система 
управління контентом")" ("КП CMS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення створене для використання в суспільних Wi-
Fi мережах, для планування й проведення соціально й комерційно 
спрямованих інформаційних компаній з аутентифікації користувачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60015  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Пасхальна молитва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60016  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Маленька господиня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60017  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Різдво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60018  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллєр Ігор Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "ДОРОГА В НИКЕЙЮ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Історія про складні стосунки між юнаком і зрілою жінкою. Всупереч 
всім табу, їх життя, подібно зворотній теоремі про паралелі, 
перетинаються і сходяться в одну пряму лінію. Лінію почуттів, 
пристрасті і бажань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60019  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановський Віктор Леонідович, Огороднійчук Дмитро 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Спосіб верифікації справжності 
промислових товарів для комерційних та фіскальних потреб" 
("Універсальний спосіб верифікації")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблено для фіскального застосування (контроль обігу 
акцизних товарів): крім акцизної марки на товар наноситься QR-код за 
допомогою пристрою, що контролюється податковим органом. Кодує-
ться вся інформація про партії товарів та нанесених акцизних марках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60020  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкварков 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 "HTML- код веб-сайту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою сукупність сторінок веб-сайту, зафіксованих у 
вигляді html-коду. Зафіксовано макети сторінок файлу - "Главная", 
"Каталог продукции", "Контакты", "Контрактное производство", 
"Новости", "О нас", "Сертификаты", "Справочник".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60021  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкровний Михайло Михайлович, Дашкова Анна Миколаївна, 
Саваневич Вадим Євгенович, Брюховецький Олександр Борисович, 
Хламов Сергій Васильович, Погорелов Артем Валерійович, Соковікова 
Наталія Сергіївна, Мовсесян Яна Самвелівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для дослідження 
статистичних характеристик CCD-вимірювань положення і блиску 
Об'єктів Сонячної системи SSOAnSе" ("SSOAnSе")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60022  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровіков Олександр Михайлович, Зацепін Олександр Вікторович, 
Келембетов Іван Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР БІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління банківським рахунком 
"Веб-банкінг ELPay" ("Веб-банкінг ELPay")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма являє собою сучасний програмний комплекс класу 
продуктів дистанційного обслуговування клієнтів за допомогою мережі 
Інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60023  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жмеренецький Олексій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип ВГО "КОЛО"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний логотип являє собою знак круглої форми, в основі якої лежить 
зображення колеса від дерев'яного возу, з параболічними витками, які 
виходять за годинниковою стрілкою від кінця кожної шпиці колеса до 
його зовнішнього краю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60024  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Наталія Юріївна, Данілін Ярослав Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методика контрольных точек"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60025  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плехова Олена Ігорівна, Турчина Світлана Ігорівна, Кашкалда Діна 
Андріївна, Волкова Юлія 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)  Наукова праця "Факторна модель взаємовідносин між показниками 
тиреоїдного профілю, вітамінами та мікроелементами у хворих на 
ДНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена факторна модель підтверджує сучасний погляд на 
мультифакторіальне захворювання, на перебіг якого впливає образ 
життя та харчування, статеве дозрівання, характер супутньої 
соматичної та психічної патології, ступінь вітамінного та 
мікроелементного дисбалансу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60026  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Корольова Наталія Валеріївна, 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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методика професійного навчання: основні 
технології навчання: методичні вказівки по проведенню практичних 
занять для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.010100 
(01),  6.010100 (05), 6.010100 (29), 6.010100 (40)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни представлено 
методичними вказівками щодо проведення  18 годин практичних 
занять з курсу, спрямованих на відпрацювання отриманих знань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60027  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белова Олена Костянтинівна, Брюханова Наталія Олександрівна  
 

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)  Літературний твір "Методичні вказівки по виконанню методичної 
частини дипломних робіт для студентів інженерно-педагогічних 
спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується дев'ять варіантів методичної частини дипломних робіт з 
методики професійного навчання і докладні рекомендації щодо їхнього 
виконання студентами-дипломниками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60028  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Корольова Наталія Валеріївна, 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 наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методика професійного навчання: дидактичне 
проектування: методичні вказівки по проведенню практичних занять 
для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.010100 (01), 
6.010100 (05), 6.010100 (29), 6.010100 (40)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни представлено 
методичними вказівками щодо проведення 34 годин практичних 
занять з курсу, спрямованих на відпрацювання отриманих занять.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60029  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Ольга Володимирівна, Рябоконь Євген Миколайович, 
Коробчанський Володимир Олексійович  

 

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 оцінювання ризику розвитку патології тканин 
пародонта й твердих тканин зубів у пацієнтів, які народилися з 
діагнозом макросомія (Додаток до історії хвороби)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ступінь розвитку винекнення патології тканин пародонта та твердих 
тканин зубів, який пов'язаний із перинатальною патологією в анамнезі, 
спадковістю, рівнем гігієни ротової порожнини, конституцією пацієнта, 
супутньою патологією, шкідливими звичками, медикаментозною 
терапією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60030  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович, Андрієнко Петро Дмитрович, 
Чернецький Богдан Сергійович, Ткаченко Дмитро Михайлович, 
Ніценко Володимир Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок параметрів та побудова 
алгоритмів роботи мікропроцесорної системи релейного захисту 
закритого розподільчого пристрою 0,4-10 кВ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для автоматизації процесу релейного 
захисту закритих розподільчих пристроїв напругою 0,4 - 10 кВ від 
різних видів ушкоджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60031  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович, Андрієнко Петро Дмитрович, 
Чернецький Богдан Сергійович, Ткаченко Дмитро Михайлович, 
Ніценко Володимир Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок параметрів та побудова 
алгоритмів роботи мікропроцесорної системи релейного захисту 
електричних мереж 6-35 кВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для автоматизації процесу релейного 
захисту магістральних електричних мереж напругою 6-35 кВ від різних 
видів ушкоджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60032  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галюк Костянтин Валерійович, Бобошко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Коучинговая - игра "Goal Makers Business version"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60033  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсунська Олеся Ігорівна, Нефьодов Олександр Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Імунотропні препарати у роботі лікаря загальної 
практики (фармакотерапевтичний довідник)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Корсунська О.І. Імунотропні препарати у роботі 
лікаря загальної практики (фармакотерапевтичний довідник) / О.І. Кор-
сунська, О. О. Нефьодов. - Днепропетровск: "Літограф", 2015. - 203 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60034  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деділова Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Ідентифікація факторів 
розвитку підприємств дорожнього господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано механізм ідентифікації факторів розвитку підприємства 
дорожнього господарства, який спочатку припускає виявлення 
наявності на підприємстві дорожнього господарства змін - кількісних, 
якісних, структурних характеристик для діяльності підприємства в 
довгостроковому періоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60035  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір, літературний письмовий твір науково-
прикладного характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру з ілюстраціями "Дистанційний 
курс "Нарисна геометрія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір являє собою дистанційний курс, що систематизує навчальний 
матеріал у вигляді flesh-презентації, flesh-демонстрації та ін. для 
зручного наочного використання на аудиторних заняттях з нарисної 
геометрії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60036  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар Інна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Удосконалення методики 
оцінки конкурентоспроможності підприємств дорожнього 
господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі формування системи управління конкурентоспроможністю 
було встановлено основні напрями ефективного управління діяльністю 
підприємств дорожнього господарства за окремими функціональними 
підсистемами шляхом реалізації відповідних спеціальних функцій та 
принципів маркетингу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60037  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Руслан Володимирович, Герасимов Володимир 
Володимирович, Забігаєв Іван Володимирович, Кубарєв Сергій 
Валерійович, Шелковий Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Дніпротехтранс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система тягового рухомого 
складу АС-ТРС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма, яка призначена для збору, збереження, обробки та 
доставки в зручному вигляді до кінцевого користувача інформації про 
роботу тягового рухомого складу: локомотивів, транспортних засобів 
та механізмів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60038  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипор Наталія Миронівна  
 

Повне ім'я або 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 "Організаційно-педагогічні засади 
формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому 
навчальному закладі" ("Шифр - "Середовище")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі проаналізовано вплив безпечного освітнього середовища 
на якість професійної підготовки майбутніх офіцерів ЗС України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60039  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Олеся Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітаційна модель підрозділу залізничного 
транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма містить функції оптимізації розподілу вантажної роботи 
по станціях, розрахунку оптимальної кількості обслуговуючих 
мехінізмів, а також оптимального розподілу капіталовкладень за 
напрямками сталого розвитку та є базою для проведення 
експериментальних досліджень в області підвищення ефективності 
функціонування підрозділів залізничного транспорту за рахунок 
забезпечення сталого розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60040  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крак Юрій Васильович, Бармак Олександр Володимирович, 
Романишин Сергій Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для автоматизованого 
перекладу з української на жестову мову"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма містить реалізацію інформаційної технології для 
автоматизованого перекладу з української на жестову мову.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60041  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Петрович  
 

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 "Зерна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дванадцятирічний Олесь і семирічна Марічка, внаслідок сталінських 
репресій відносно їхніх батьків, змушені переїхати жити в село, до своїх 
діда і бабусі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60042  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

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 "Універсальна система моніторингу та аналізу 
даних Evarta Core"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма написана мовою програмування С++ та Java та 
складається з наступних модулів: модулі інтерфейсу, модулі 
моніторингу та збору даних; модулі обробки інформації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60043  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування інструментарію антикризового 
менеджменту підприємств транспортної галузі в умовах циклічності їх 
розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії комплексно і систематизовано висвітлено результати 
наукових досліджень з обґрунтуваннями теоретичних основ, науково-
методичних підходів та практичних рекомендацій щодо розробки та 
реалізації механізму антикризового менеджменту транспортних 
підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60044  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бруєва Анастасія Ігорівна, Блажієвська Наталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель інтер'єру офісу  "Archi"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60045  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Юлія Володимирівна, Блажієвська Наталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Пуф "Take care of yourself"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60046  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Юлія Володимирівна, Блажієвська Наталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Лавка "Твій вибір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60047  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакурова Анастасія Андріївна, Блажієвська Наталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель інтер'єру офісу 
представництва GREENPEACE "LEAF"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60048  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакурова Анастасія Андріївна, Блажієвська Наталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель інтер'єру 
вегетаріанського ресторану "Gift of land"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60049  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Залізко Юлія Володимирівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями " Концептуальна модель інтер'єру кафе "Recipe 
of chocolate"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60050  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Antonov Alexander Alexandrovich)  
 

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 "The nature of dark matter and dark energy / Природа темной 
материи и темной энергии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60051  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Antonov Alexander Alexandrovich)  
 

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)  Стаття "The principle of the physical reality of imaginary and complex 
numbers in modern cosmology: the nature of dark matter and dark energy / 
Принцип физической реальности мнимых и комплексных чисел в 
современной космологии: природа тёмной материи и тёмной энергии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60052  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Antonov Alexander Alexandrovich)  
 

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 "The principle of the physical reality of imaginary numbers in 
modern cosmology: the nature of dark matter and dark energy / Принцип 
физической реальности мнимых чисел в современной космологии: 
природа темной материи и темной энергии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60053  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Antonov Alexander Alexandrovich )  
 

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 "Physical reality and nature of imaginary and complex numbers: 
explanation of dark matter and dark energy phenomena / Физическая 
реальность и сущность мнимых и комплексных чисел: объяснение 
феномена темной материи и темной энергии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60054  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Юлія Олександрівна (Юлія Саніна), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Organ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60055  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Юлія Олександрівна (Юлія Саніна), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Pibip"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60056  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Музиченко Ольга Анатоліївна, Поліщук Яна 
Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленням "Альтанка для відпочинку "Романтика" 
("Альтанка "Романтика")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альтанка для відпочинку для палацово-паркового комплексу родини 
Ходкевичів в Рівненській області смт Млинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60057  
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Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайловська Наталія Йосипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Вселенная Женщины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60058  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жузбаєв Мурат Шаншірбаєвич  
 

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)  Публіцистично-художній літературний твір "АНТИРАША - 
АНТИПУТИН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі розкрито політичний режим сучасної Росії, дано Об'єктивний 
аналіз формування авторитарного режиму Путіна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60059  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломачинський В'ячеслав Іванович, Ломачинська Оксана Петрівна, 
Астаф'єв Костянтин Сергійович, Форостов Леонід Андреевич, Бачур 
Дмитро Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм "Третье отделение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60060  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Поліщук Яна Ігорівна, Музиченко Ольга 
Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленням "Альтанка для церемоній "Урочистість" 
("Альтанка "Урочистість")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60061  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пянковський Микита Романович (Mike P.)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-фантастичний роман "The Broken Mind"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60062  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Последняя сказка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60063  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Прогулка по Европе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60064  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Олександр Якович  
 

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 образотворчого мистецтва "KAY1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання твору: 1. Малювання на склі. 2. Гравірування та 
фрезерування поверхонь. 3. Нанесення на тканину та покриття 
плівкою.4 Тиснення та цифровий друк. 5. Різка матеріалів лазером.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60065  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофименко Павло Євгенович, Демидко Леонід Сергійович, Панченко 
Олександр Віталійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Радіаційний, хімічний, біологічний захист та 
інженерна підготовка артилерійських підрозділів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Навчальний посібник призначений для підготовки і проведення занять 
із тактично-спеціальних дисциплін. Викладені основи радіаційного, 
хімічного і біологічного захисту та інженерної підготовки 
артилерійських підрозділів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60066  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Лілія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру з ілюстраціями "Дистанційний 
курс "Загальна хімія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір дозволяє організовувати навчальний процес Online в мережевому 
середовищі з використанням технологій Інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60067  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 творів "Люболь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60068  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нефьодова Олена Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Внутрішній рельєф шлуночків серця людини у 
пренатальному онтогенезі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нефьодова О. О. Внутрішній рельєф шлуночків серця 
людини у пренатальному онтогенезі: Монографія /  О. О. Нефьодова. - 
Дніпропетровськ: Літограф, 2014. - 86 с., 31 ілюстр. 

 

Анотація   

Монографія представляє собою сучасну наукову працю, присвячену 
дослідженню термінів, джерел і механізму формування внутрішнього 
рельєфу шлуночку серця людини на етапах ембріогенезу та у плідному 
періоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60069  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушак Альона Анатоліївна, Костенко Микола Прокопович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для визначення індивідуальних нормальних 
метричних трансверзальних та сагітальних характеристик зубних дуг 
"DentArc"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма належить до медицини, а саме до галузі "стоматологія". 
Використання даної програми надає можливість визначити 
індивідуальні нормальні трансверзальні та сагітальні характеристики 
зубної дуги у хлопчиків і дівчаток з урахуванням типу обличчя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60070  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ГЕРОЯМ СЛАВА ТМ (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "ГЕРОЯМ 
СЛАВА!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Зоровий образ твору складає виконане індивідуальним художнім 
прийомом графічне зображення у вигляді стлилізованого Тризуба, 
утвореного тринадцятьма окремими, різного розміру, графічними 
елементами, що нагадують оригінально зображені об'ємні літери 
кириличного шрифту, у мозаїчному скупченні яких можна вгадати, 
накреслене у два рядки, словосполучення "ГЕРОЯМ СЛАВА!". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60071  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєв Віталій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рекомендації з сучасного відбору здорової молоді в 
силові структури і збереженню її здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Результати дослідження здоров'я новобранців, військовослужбовців в 
Афганістані, призовників за 25 років на базі обласної лікарні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60072  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черін Андрій Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SoftPro: Містобудівний кадастр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є комплексом програмного інформаційного забезпечення 
підсистемних реєстрів: суб'єктів містобудівної діяльності, містобудівної 
документації, реєстри містобудівних умов і обмежень та ін., з 
можливістю підготовки та завантаження векторних даних у базу даних. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60073  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадученко Ігор Олександрович, Тутченко Віктор Вікторович, 
Новодережкіна Катерина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НТК Консалтинг" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис структури Бази даних "ОПТіМА Документообіг" ("БД 
Документообіг")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі описана структура "БД Документообіг", яка призначена для 
реєстрації та опрацювання інформації про вхідні, вихідні, внутрішні 
документи, звернення громадян, запити про публічну інформацію, їх 
проходження в організації та контроль виконання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60074  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Олександр Якович  
 

Повне ім'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 "KAY 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60075  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

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  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Сміються й плачуть солов'ї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60076  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

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 "Сповідь священника"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60077  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ажиппо Олександр Юрійович, Пугач Ярославна Ігорівна, Пятисоцька 
Світлана Сергіївна, Жерновнікова Яна Вікторівна, Друзь Валерій 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Онтология теории построения контроля и оценки уровня 
физического развития и физического состояния"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онтология теории построения контроля и оценки 
уровня физического развития и физического состояния : монография / 
(А.Ю. Ажиппо, Я.И. Пугач, С.С. Пятисоцкая и др.). - Харьков : 
ХГАФК, 2015. - 192 с. 

 

Анотація   

Проведено аналіз та узагальнення загальнотеоретичного підходу у 
відображенні процесу розвитку соматотипа як зовнішнього 
відображення морфофункціональних формотворчих процесів. Даний 
підхід  дозволяє ефективно сформувати здоровий спосіб життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60078  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуда Лариса Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень для вокального ансамблю у супроводі бандури "Квітко 
бойкине"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику вміщено українські народні та авторські пісні у супроводі 
бандури та скрипки з репертуару вокального ансамбля "Воля" Івано-
Франківського обласного громадського товариства "Бойківщина". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60079  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрогобицька Оксана Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Традиція і модерн: Побут української сільської 
інтелігенції Галичини (кінець ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Традиція і модерн: Побут української сільської 
інтелігенції Галичини (кінець ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.) / О. Дрогобицька. - 
Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. - 540 с. 

 

Анотація   

На основі архівних документів, результатів польових досліджень ав-
тора, мемуарної літератури, історіографії проаналізовано  побут укра-
їнської сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60080  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Travaillons avec la presse"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білас Андрій. Travaillons avec la presse: навчальний 
посібник. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. - 283 с. 
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Анотація   

Навчальний посібник призначено для студентів факультетів іноземних 
мов зі спеціальності "Мова і література (французька)" та для студентів 
факультетів іноземних мов зі спеціальностей, які вивчають фрацузьку 
мову як іноземну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60081  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад з французької мови роману Тьєрі Есса "Демон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тьєрі Есс. Демон. Роман / Пер. з фр. А.А. Білас. - 
Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. - 352 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60082  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

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, креслення, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект робочої конструкторсько-технічної документації 
"Устройство автоматического контроля изоляции, цифровое УАКИ-Ц-
1: общая документация, чертежи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект поширюється на пристрій для захисту людей від ураження 
електричним струмом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60083  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сніжко Євгеній Володимирович  
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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 автоматического контроля 
изоляции, цифровое УАКИ-Ц-1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма проводить вимірювання струму витоку на землю, з 
наступним розрахунком опору ізоляції контрольованої мережі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60084  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепітько Валерій Юрійович, Авдєєва Галина Костянтинівна  
 

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 "Слідчий прецедент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних являє собою електронну інформаційно-пошукову систему, 
яка створена шляхом систематизації згідно з Кримінальним кодексом 
України більше двох тисяч окремих довідок про процес і результати 
розслідування злочинів різних категорій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60085  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Как будто не было..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лірична пісня про втрачене кохання, написана в розмірі 4/4, в стилі 
"поп", у повільному темпі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60086  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "А то я розірву небеса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання двох людей, що в розлуці. Написана в стилі поп-рок, 
під впливом подій в Україні, в розмірі 4/4.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60087  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моему сыну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лірична пісня про любов батька до сина, написана в розмірі 4/4, у 
повільному темпі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60088  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моим друзьям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Пісня про справжніх друзів, написана в розмірі 4/4, в стилі "поп", у 
швидкому темпі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60089  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дзвіночок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитяча пісня про школу, "Свято першого дзвоника", написана в 
розмірі 4/4, у швидкому темпі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60090  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дышу тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лірична пісня про кохання, написана в розмірі 4/4, у повільному темпі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60091  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Ігор Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Online video game "Bootleggers"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія гри відбувається за часів сухого закону в селі на сході США.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60092  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дронов Володимир Миколайович, Князєв Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок ймовірностей рівнів 
блискавкозахисту будівель та споруд Об'єкту" ("ЗАХИСТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є реалізацією розрахункової статистичної моделі процесу 
ураження блискавкою елементів Об'єкта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60093  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федунчик Людмила Гнатівна, Носоненко Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Психодіагностична комп'ютерна програма "Експрес-діагностика 
властивостей нервової системи за психомоторними показниками за 
Є.С. Ільїним - Тепінг-тест" ("Тепінг-тест")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вимірювання лабільності та сили нервової 
системи людей різних вікових категорій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60094  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилін Анатолій Михайлович, Тевяшев Андрій Дмитрович, Кобилін 
Олег Анатолійович  
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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 "Програмна система для визначення 
оптимальних параметрів роботи для квазістаціонарного режиму 
транспорту природного газу на ділянці трубопроводу, який базується 
на об'єднанні методів імітаційного моделювання і 
кінцевовимірювального інтервального аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для автоматичного контролю технологічних параметрів і показників 
фізичних властивостей природного газу в процесі його видобудку, 
транспортування, збереження та розподілення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60095  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2015  
 

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 "Єдина Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60096  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовенко Анна Валеріївна  
 

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 "LastivkaFromUa. Випуск 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Ластівка-прапорець", "Ластівка з орнаментом", 
"Патріотична парочка з сердечками", "Патріотична парочка з 
орнаментом", "Тріо", "Кварта", "Намисто ластівкове", "Підвіска", 
"Парочка на підставці", "Патріотичні ангели", "Колядники".   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60097  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Микита Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Правила гри "ЭМИКС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра призначена для участі двох або групи учасників, основним 
завданням якої є створення та поглинання більше одиниць емоцій з 
допомогою почергових ходів учасників, які здійснюються відповідно до 
рівнів, розміщених на гральному полі, та властивостей карток.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60098  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горлов Богдан Валерійович (SНANTI PEOPLE)  
 

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 "URBAN MANTRAS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60099  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляженко Юрій Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Душа - це людина в центрі буття: ідеалістична поезія, лірика, 
сатира та жарти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юрій Шеляженко. Душа - це людина в центрі буття: 
ідеалістична поезія, лірика, сатира та жарти. - Київ: Шеляженко Ю.В., 
2015. - 152 с. 

 

Анотація   

У збірці представлені вірші для душі, вірші для розуміння і 
співпереживання, вірші для слуху, адже автор щиро вірує у 
священність почуття гумору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60100  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миррим Худдух (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сотня: роман-трилер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Миррим Худдух. Сотня: роман-трилер. - К.: 
Шеляженко Ю.В., 2014. - 100с. 

 

Анотація   

У кривавому та відвертому романі-трилері автор заглядає у майбутнє. 
Через 100 років історія повторюється у вигляді фарсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60101  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляженко Юрій Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "И в смертной схватке с целым морем бед..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: И в смертной схватке с целым морем бед... : рассказы 
и фельетоны / Юрий Шеляженко. - К.: Шеляженко Ю.В., 2013. - 140 с. 

 

Анотація   

У збірці змішалися всі жанри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60102  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мяновський Богдан Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Телевізійний проект (програми, рубрики аудіовізуального твору) 
"Народний банкір (Народный банкир)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60103  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Margo Gontar (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 музичних творів "We Are Free"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Nothing More", "Another God", "Karma Debt", 
"Nothing to love", "Black Ravers", "We are free"," Давай потанцюєм".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60104  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінаєв Олександр Родіонович  
 

Повне ім'я 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 композиція "Obsession"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст має форму віршів і складається з 23 рядків. Текст написаний 
англійською мовою. Музика створена для виконання на будь-яких 
інструментах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60105  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінаєв Олександр Родіонович  
 

Повне ім'я 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 композиція "Witch Hunt"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст має форму віршів і складається з 23 рядків. Текст написаний 
англійською мовою. Музика створена для виконання на будь-яких 
інструментах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60106  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінаєв Олександр Родіонович  
 

Повне ім'я 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 композиція "Superhero"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст має форму віршів і складається з 23 рядків. Текст написаний 
англійською мовою. Музика створена для виконання на будь-яких 
інструментах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60107  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінаєв Олександр Родіонович  
 

Повне ім'я 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 композиція "What If"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Текст має форму віршів і складається з 23 рядків. Текст написаний 
англійською мовою. Музика створена для виконання на будь-яких 
інструментах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60108  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Володимир Васильович, Долматов Анатолій Іванович, 
Онопченко Антон Віталійович, Федорова Анастасія Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивний програмний комплекс для 
виконання розрахунку напружено-деформованого стану листових 
деталей типу днище під тиском імпульсного навантаження з 
урахуванням кавітаційних явищ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання розрахунку напружено-
деформованого стану листових деталей типу днище, які деформуються 
під тиском імпульсного навантаження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60109  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артьомова Аліна Вадимівна, Вартанян Василь Михайлович, 
Артьомов Ігор Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія, яка реалізує метод 
розрахунку найменшої вартості заданого випуску продукції в 
приладобудуванні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обробки результатів розрахунку вартості 
наукоємної продукції, що дозволило знизити витрати виробництва 
приладобудівної продукції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60110  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янов Дмитро Валерійович, Лук'янова Наталія Сергіївна  
 

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)  Комплекс комп'ютерних програм "Solaris Life"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс покриває функції автоматизації фітнес-центру, а саме: 
робота з клієнтською базою, оформлення абонементів і кліпів, 
контроль відвідування, внутрішня депозитна система, система 
контролю доступу, товарно-фінансовий облік і т.д.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60111  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сомов Дмитро Олександрович  
 

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)  Збірка лекцій інформаційного характеру "Ролики жестами для людей з 
порушенням слуху"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ролики жестами для людей з порушенням слуху являють собою відео 
на різноманітну тематику, призначені для людей з вадами слуху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60112  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Сергій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інструкція з 
використанням препарату відновлення та стимуляції росту волосся"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новий унікальний негормональний склад розчину для відновлення 
волосся, розроблений за новітніми технологіями з використанням 
натуральних компонентів, що гарантує безпечність, прогнозованість 
результату та високу якість лосьйону MinoMax.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60113  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основы субъектно-проектного анализа и 
исторический процесс" ("Основи СУПРАН")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі запропоновано новий метод, що має назву суб'єктивно-
проектний аналіз, за допомогою якого описуються сили, що рухають 
розвиток суспільства та історичний прогрес у цілому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60114  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ирина Говоруха (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Хамсин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Говоруха И. А. Хамсин: Роман и рассказы. - К.: 
"Азимут - Украина". - 2013. - 152 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60115  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ирина Говоруха (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Почти последняя любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Говоруха И. А. Почти последняя любовь: Роман. - К.: 
"Азимут - Украина". - 2012. - 336 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60116  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ирина Говоруха (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 "Зависимые от жизни: Любовь 
наотмашь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60117  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрій Лучанко (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Відривайся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60118  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "СИСТЕМА ІНТЕГРАТИВНОЇ 
КІНЕЗІТЕРАПІЇ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про холістичний підхід у лікуванні, реабілітації та профілактиці 
захворювань опорно-рухового апарату та інших захворювань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60119  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Ірина Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Особенности артериальной гипертензии 
при сочетании с нарушениями пуринового обмена у мужчин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Артеріальна гіпертензія широко поширена в Україні і є провідною 
причиною в розвитку інфаркту міокарда та гострого порушення  
мозкового кровообігу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60120  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Look"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60121  
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Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Around me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60122  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Loud Be - Questions ft. AlexT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60123  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоботова Еліна Борисівна, Ларін Василь Іванович, Калмикова Юлія 
Сергіївна, Рязанцев Олександр Олександрович  

 

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 расчета массовой 
доли аморфного состояния минералов отвальных доменных шлаков"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено формулу для розрахунку масової долі аморфного стану міне-
ралів відвальних шлаків за експерементальними даними зі вмістом ок-
сиду кремнію в кристалічної, аморфної частині шлаку та у всьому шлаці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60124  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Незнамов Сергій Олександрович, Дикуха Ігор Михайлович  
 

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)  Письмовий твір науково-технічного характеру "Рибогосподарська 
експлуатація ставів на низькопродуктивних ґрунтах. Науково-
практичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації запропоновані до використання при вирощуванні 
рибопосадкового матеріалу коропових риб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60125  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фандєєва Катерина Олександрівна, Ванюшанік Юлія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система підтримки прийняття рішень щодо 
управління персоналом на підприємствах з розробки ІТ проектів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для спрощення процесу управління 
персоналом компанії. Розроблена програма надає менеджеру з 
персоналу зручні можливості для збору та систематизації вхідних та 
поточних даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60126  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Родинський Олександр Георгійович, 
Зубковська Ганна Геннадіївна, Демченко Олена Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Нейротропное действие подсолнечникового лецитина в 
процессе формирования когнитивной функции белых крыс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроздов О.Л., Родинський О.Г., Зубковська Г.Г., 
Демченко О.М. Нейротропное действие подсолнечникового лецитина в 
процессе формирования когнитивной функции белых крыс // Вісник 
проблем біології медицини. - 2015. - Вип. 2, Том 1 (118). С. 371-376. 

 

Анотація   

Представлені результати дослідження ролі соняшникового лецитину у 
формуванні когнітивного стресорного впливу чотирьохпористого 
вуглецю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60127  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзяк Георгій Вікторович, Вовк Андрій Іванович, Глух Андрій 
Ігорович, Глух Ігор Семенович, Горобець Світлана Василівна, Дроздов 
Олексій Леонідович, Зубковська Ганна Геннадіївна, Родинський 
Олександр Георгійович, Шульга Сергій 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 "Методичні рекомендації "Стан та перспективи 
подальшого визначення споживчих властивостей лецитину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дзяк Г.В., Вовк А.І., Глух А.І., Глух І. С., Горобець 
С.В., Дроздов О.Л., Зубковська Г.Г., Родинський О.Г., Шульга С. М. 
Стан та перспективи подальшого визначення споживчих властивостей 
летицину: Методичні рекомендації. - Київ -  Дніпропетровськ: ПБП 
"Економіка". 2015. - 28 с. 

 

Анотація   

В роботі наведені основні властивості, насамперед, лецитину, 
отриманого із класичних та нових вітчизняних видів сировини, та 
преспективи їхнього використання у фармацевтичній, харчовій, 
кормовій та парфумерній промисловості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60128  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка лекцій "Аудиолекции Гуру Сергея Бугаева 2011-2014 г.г."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали включають публічні лекції та індивідуальні бесіди, які були 
записані у містах Харкові, Києві, Вінниці. Загальна кількість лекцій - 
160 штук.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60129  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєв Сергій 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 "Лекции Гуру Сергея Бугаева 1998 г."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено на основі лекцій №№47-93 Сергія Бугаєва, які були 
записані протягом 1998 року. Лекції були публічно виконані у містах 
Харкові, Києві, Вінниці. Загальна кількість лекцій - 47 штук. Список з 
назвою та датою виконання кожної лекції додається.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60130  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєв Сергій 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 "Лекции Гуру Сергея Бугаева 2011 г."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено на основі лекцій №№357-403 Сергія Бугаєва, які були 
записані протягом 2011 року. Лекції були публічно виконані у містах 
Харкові, Києві, Вінниці. Загальна кількість лекцій - 47 штук. Список з 
назвою та датою виконання кожної лекції додається.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60131  
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Дата реєстрації авторського права  11.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галенко Олег Олександрович, Пешук Людмила Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет харчових технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Спосіб виробництва білково-
мінерального збагачувача геродієтичного"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основу покладено регульовані параметри денатурації і деструкції 
колагену, які забезпечують спрямоване формування функціонально-
технологічних властивостей структуроутворювача і досягається за 
рахунок ферментативного протеолізу даної сировини з подальшим 
кальцинуванням. Розробка полягає в знаходженні математичної моделі 
процесу ферментативного протеолізу з метою визначення його 
раціональних режимів (тривалості, концентрації ферментного 
препарату, гідромодуля, температури та рН-середовища), 
використовували метод повного факторного експерименту з 
подальшою обробкою даних у пакеті MathLab. Параметром оптимізації 
був обраний показник вмісту амінного азоту в гідролізаті рубця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60132  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрогомирецька Мирослава Степанівна, Поляник Наталя Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Структура ортодонтичного діагнозу" 
("Ортодонтичний діагноз")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створення даної структури ортодонтичного діагнозу викликано 
потребою практичної ортодонтії для щоденного використання 
лікарями-ортодонтами в діагностиці та наступної практики лікування, 
що дасть можливість розробити та затвердити стандарти, настанови та 
протоколи лікування пацієнтів з зубощелепними деформаціями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60133  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шраменко Володимир Миколаєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Не хочу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли пісні : "Не хочу", "Восьмое марта".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60134  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родіонов Евген Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Лірика Евгена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60135  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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 "Электрические котлы индукционного 
нагрева "КИН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60136  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадько Віктор Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Шудря М. Яблуко в зерняті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60137  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забужко Оксана Степанівна, Масенко Лариса Терентіївна  
 

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)  Книга "Юрій Шевельов. З історії незакінченої війни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевельов, Юрій. З історії незакінченої війни / 
Упоряд. Оксана Забужко, Лариса Масенко. - К.: Вид. дім "Києво-
Могилянська академія", 2009. - 471 с. 

 

Анотація   

До збірки ввійшли есе й розвідки Ю.Шевельова, написані впродовж 
тривалого часу - від 1940-х років, початків його еміграційного життя на 
заході, до 1990-х, коли ім'я і творчий доробок автора стали відомими в 
Україні. Видання розраховане на широке коло читачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60138  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Василь Васильович, Мислова Олена Миколаївна  
 

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)  Книга "Василь Симоненко "Йшов солдат..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60139  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "ФРОНТОВА ПОЕЗІЯ / ФРОНТОВАЯ ПОЭЗИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана збірка віршів поета відображає нові реалії сучасного життя і 
призначена для широкого кола читачів. Автор закликає до миру, 
єдності, відродження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60140  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Василь Васильович, Мислова Олена Миколаївна  
 

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)  Книга "Борис Грінченко "Воля живе боротьбою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60141  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуржій Олександр Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Руїна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

410 

Анотація   

Книга охоплює події в Україні, що відбулись в її історії. До видання 
включені історичні дослідження, документальні матеріали, котрі 
характеризують одну з найтрагічніших сторінок історії нашої держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60142  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Раїса Петрівна (Іванченко Раїса Петрівна)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Упорядкування та передмова до книги "Тарас Шевченко 
"Гайдамаки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60143  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Раїса Петрівна (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)  Упорядкування та передмови до книги "Котляревський І.П. "Енеїда. 
Наталка Полтавка. Москаль-чарівник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60144  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Раїса Петрівна (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Упорядкування та передмова до книги "Гнат Мартинович Хоткевич 
"Довбуш"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60145  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петруша Олександр Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга " Сучасна українська проза. Антологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60146  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Роман Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Агатангел Кримський. Вибрані твори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60147  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Катерина Леонідівна  
 

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 "Методика кількісної оцінки факторів впливу на ціну 
та якість послуг на заданий період"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика визначає склад та послідовність дії по визначенню номенк-
латури та кількісних факторів впливу на рівень цін та характеристик 
транспортної послуги, що надається споживачам на ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60148  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Катерина Леонідівна, Бідняк Михайло Нестерович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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 стратегії підприємства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах 
посилення конкуренції на ринку послуг виникає задача вибору 
стратегії діяльності, яка забезпечує сталий попит.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60149  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митник Зіновій Миколайович, Лазоришинець Василь Васильович, 
Слабкий Геннадій Олексійович, Коваленко Олександр Сергійович, 
Шатило Віктор Йосипович, Кривенко Євгєній Миколайович, Осташко 
Віталій Геннадійович, Лихотоп Ростислав 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)  Монографія "Інформатизація охорони здоров'я та розвиток 
телемедичних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інформатизація охорони здоров'я та розвиток 
телемедичних технологій. - Монографія. - За ред. З. М. Митника. - К.: 
2010. - 252 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60150  
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Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій серіалу "Сишиш-шоу" Сезон 2. Серії 1-20" ("Сышыш-шоу")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60151  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Феофанова Ірина Олександрівна, Кримський Сергій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розширений синопсис кінофільму "Мать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це історія про матір українського солдата, яка до останнього вірить, 
що її син живий.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60152  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Феофанова Ірина Олександрівна, Кримський Сергій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Машина счастья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про простого хлопця, який працює на автомийці і мріє про 
краще життя. Одного разу до нього на мийку потрапляє особливий 
автомобіль - сів до нього і потрапив у свою мрію...  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60153  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Геннадій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Основи дошкільного навчання" 
("Дошкольник")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60154  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Геннадій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "ОФМЗЛ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60155  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махов Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів до пісень "Зимний рай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Зимний рай", "Ночь страсти", "Зимняя сказка", 
"Белоснежние хризантемы", "Полёт", "Встреча с Парижем", "Осенний 
роман", "Советы грешника", "Мечта".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60156  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Надія Олексіївна, Мелентєва Олена Муратівна, Загребельна 
Наталія Вячеславівна, Цобенко Ольга Василівна, Арбатманова Ірина 
Леонідівна, Пріміна Наталія Миколаївна, Калініна Римма Львівна, 
Костіна Світлана Федорівна, Кострубська Тетяна Василівна, Малецька 
Ірина Олександрівна, Галянт Галина Володимирівна, Морозова Ріта 
Миколаївна, Тітова Людмила Ігорівна, Сальнік Наталія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, фотографічний 
твір, аудіовізуальний твір, ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний навчальний посібник "NetClassPRO Maritime Studies. 
New version"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для студентів/курсантів судноводійних 
факультетів середніх та вищих морських учбових закладів всіх рівнів 
акредитації. Посібник розраховано на осіб, які раніше вивчали 
англійську мову і бажають удосконалити свої знання в галузі 
професійної англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60157  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

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)  Поетичний твір для дітей "Я - Мавка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60158  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конишев Генадій Аркадійович  
 

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)  Проект телевізійної програми "Поговорим по душам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60159  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващук Олексій Миколайович  
 

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 "Білизна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення білизни зображення. Програма 
розрахована для виконання на персональних комп'ютерах на базі 
операційної системи Windows XP або вище.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60160  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Діван.ТВ Type E" в 
електронному вигляді з електронним ключем активації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для перегляду цифрового 
потокового телевізійного мовлення, з використанням ІР-протоколу 
передачі даних, на пристроях SmartTV, комп'ютерах, планшетах, 
смартфонах, з підтримкою іншого набору телевізійних програм, ніж 
набір, що використовується в "Діван.ТВ Туре D".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60161  
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Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Діван.ТВ старт" в 
електронному вигляді з електронним ключем активації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для перегляду цифрового 
потокового телевізійного мовлення, з використанням ІР-протоколу 
передачі даних, на пристроях SmartTV, комп'ютерах, планшетах, 
смартфонах, з підтримкою ознайомчого набору телевізійних програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60162  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Діван.ТВ" в 
електронному вигляді з електронним ключем активації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для перегляду цифрового 
потокового телевізійного мовлення, з використанням ІР-протоколу 
передачі даних, на пристроях SmartTV, комп'ютерах, планшетах, 
смартфонах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60163  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Діван.ТВ Light" в 
електронному вигляді з електронним ключем активації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для перегляду цифрового 
потокового телевізійного мовлення, з використанням ІР-протоколу 
передачі даних, на пристроях SmartTV, комп'ютерах, планшетах, 
смартфонах, з підтримкою мінімального набору телевізійних програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60164  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Діван.ТВ Medium" 
в електронному вигляді з електронним ключем активації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для перегляду цифрового 
потокового телевізійного мовлення, з використанням ІР-протоколу 
передачі даних, на пристроях SmartTV, комп'ютерах, планшетах, 
смартфонах, з підтримкою середнього набору телевізійних програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60165  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Діван.ТВ Premium" 
в електронному вигляді з електронним ключем активації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для перегляду цифрового 
потокового телевізійного мовлення, з використанням ІР-протоколу 
передачі даних, на пристроях SmartTV, комп'ютерах, планшетах, 
смартфонах, з підтримкою преміального набору телевізійних програм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60166  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Діван.ТВ Type А" в 
електронному вигляді з електронним ключем активації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для перегляду цифрового 
потокового телевізійного мовлення, з використанням ІР-протоколу 
передачі даних, на пристроях SmartTV, комп'ютерах, планшетах, 
смартфонах, з підтримкою стандартного набору телевізійних програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60167  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Діван.ТВ Type В" в 
електронному вигляді з електронним ключем активації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для перегляду цифрового 
потокового телевізійного мовлення, з використанням ІР-протоколу 
передачі даних, на пристроях SmartTV, комп'ютерах, планшетах, 
смартфонах, з підтримкою іншого набору телевізійних програм, ніж 
набір, що використовується в "Діван.ТВ Туре А".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60168  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Діван.ТВ Type С" в 
електронному вигляді з електронним ключем активації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для перегляду цифрового 
потокового телевізійного мовлення, з використанням ІР-протоколу 
передачі даних, на пристроях SmartTV, комп'ютерах, планшетах, 
смартфонах, з підтримкою іншого набору телевізійних програм, ніж 
набір, що використовується в "Діван.ТВ Туре В".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60169  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Діван.ТВ Type D" в 
електронному вигляді з електронним ключем активації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для перегляду цифрового 
потокового телевізійного мовлення, з використанням ІР-протоколу 
передачі даних, на пристроях SmartTV, комп'ютерах, планшетах, 
смартфонах, з підтримкою іншого набору телевізійних програм, ніж 
набір, що використовується в "Діван.ТВ Туре C".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60170  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексіюк Ігор Леонтійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український лісогосподарський центр 
консалтингу та логістики "Укрлісконсалтинг" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного обліку деревини на 
операційній системі Android"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє створювати та передавати інформацію щодо 
якісних та кількісних параметрів деревини, яка заготовлюється, 
вивозиться чи реалізується.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60171  
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Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хан Ігор Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрований каталог дверей "Collection Forte 2015"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог надає своєму користувачу інформацію колекції 2015 року 
нових найкращих дверей фірми виробника, покритих ламінатом, 
відмінна риса яких - це більш низька ціна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60172  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Олександр Сергійович, Губанов Олександр В'ячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Фермер +" ("Фермер +")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс складається з таких підсистем: 
"Адміністратор", "Менеджер", "Бухгалтер", "Агроном", 
"Картографія", "Аналіз економічних показників, "Конвертація 
даних", "Резервне копіювання".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60173  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоменко Олена В'ячеславівна (Александр Елена, Олександр Олена, 
Alex Helen), Ковалишин Олександр Борисович (Александр Елена, 
Олександр Олена, Alex Helen)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Детективний роман "Кошка с острова Мэн"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60174  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Дмитро Миколайович, Снятовський Ігор Віталійович, Ткач 
Костянтин Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРТІКЕТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система продажу квитків 
"Тікетбум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма надає можливість забронювати або купити 
квитки на концерти, вистави, спортивні, дитячі та інші розважальні 
заходи, авто-, залізничний і авіатранспорт тощо. Оплата здійснюється в 
режимі онлайн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60175  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна, Литвинов Вадим Сергійович, 
Дронов Олександр Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір садово-паркового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір садово-паркового мистецтва "Колекція рослин родини 
Бруслинових (Celаstraceae) екологічного проекту "Екологічна стежка - 
екскурс у природу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із зібраної колекції зникаючих видів рослин родини 
Бруслинових, у тому числі Бруслини карликової, що ростуть як в 
Україні, так і за її межами. Спостерігається зменшення щільності 
популяції зазначених рослин та їх повна елімінація, саме тому 
збереження ex situ та заходи з їх охорони дуже важливі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60176  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

423 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Мурадян Леонтій Абрамович, Шапошник 
Владислав Юрійович, Анофрієв Василь Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Программа и 
методика эксплуатационных испытаний колес грузовых вагонов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює мету та завдання, умови та порядок 
проведення експлуатаційних випробувань вантажних  напіввагонів 
моделі 12-7023 на візках моделі 18-7020, які обладнані колісними 
парами з експериментальними колесами нової конструкції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60177  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Мурадян Леонтій Абрамович, Шапошник 
Владислав Юрійович, Міщенко Андрій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма та 
методика експлуатаційних випробувань коліс електровозів з 
загартованими гребнями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює мету та завдання, умови та порядок 
проведення дослідження зносу гребенів коліс електропоїздів в 
експлуатації після їх загартування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60178  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Мурадян Леонтій Абрамович, Шапошник 
Владислав Юрійович, Міщенко Андрій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма та 
методика дослідження експлуатаційних властивостей боковин візків з 
використанням пружних елементів, що зменшують необресорені 
частини візків вантажних вагонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює мету та завдання, умови та порядок 
проведення дослідження експлуатаційних властивостей бокових візків 
з використанням пружних елементів, що зменшують необресорені 
частини візків вантажних вагонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60179  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Мурадян Леонтій Абрамович, Шапошник 
Владислав Юрійович, Міщенко Андрій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма та 
методика експлуатаційних випробувань нової технології ремонту 
похилих площин фрикційних клинів візків моделі 18-100"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює мету та завдання, умови та порядок 
проведення  експлуатаційних випробувань нової технології ремонту 
похилих фрикційних клинів візків моделі 18-100.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60180  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Мурадян Леонтій Абрамович, Шапошник 
Владислав Юрійович, Бабаєв Анатолій Максимович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма та 
методика експлуатаційних випробувань опорних біметалевих 
підшипників ковзання на візках вантажних вагонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика встановлює мету та завдання, умови та порядок 
проведення експлуатаційних випробувань  опорних біметалевих 
підшипників ковзання на візках вантажних вагонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60181  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлічев Володимир Петрович, Мальчевський Ігор Анатолійович, 
Беспалов Сергій Анатолійович, Пустовойт Михайло Михайлович, 
Щетинін Ігор Євгенович, Ніколенко Дмитро Іванович, Голоцуков 
Геннадій Володимирович, Іванов Сергій Миколайович, Івлічєв 
Владислав Володимирович, Кірсанов Віктор Федорович, Ламонов 
Петро Васильович  

 

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 "Розподілена інформаційна технологія 
підтримки науково-організаційної діяльності НАН України. Перша 
черга" ("РІТ НОД-1 НАН України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для інформатизації науково-організаційної 
діяльності суб'єктів НАН України, що беруть участь у процесах 
відкриття, виконання, контролю та обліку науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт в установах, відділеннях НАН 
України, секторах та структурних підрозділах її Президії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60182  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлічев Володимир Петрович, Ніколенко Дмитро Іванович, Гігіняк 
Вячеслав Федорович, Ламонов Петро Васильович, Іванов Сергій 
Миколайович, Івлічєв Владислав Володимирович, Шарипанов Антон 
Веніамінович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук 
України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функціонально-орієнтована підсистема АІС 
Президії НАН України "Бюджет НАН України" ("ФОП "Бюджет НАН 
України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для інформатизації процесів формування в 
установах НАН України Фінансових форм ("Розрахунок до фонду 
оплати праці" та ін. - всього 15 типів) і їх зведення та узагальнення у 
Відділі фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України, 
відділеннях і інших підрозділах Президії НАН України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60183  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлічев Володимир Петрович, Щетинін Ігор Євгенович, Цибань 
Валерій Олексійович, Іванов Сергій Миколайович  

 

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 "Інтегрована система електронного 
документообігу Президії НАН України. Автоматизоване робоче місце 
фахівця Секретаріату Президії НАН України" ("ІС ЕДО Президії НАН 
України. АРМ "Діловодство")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для інформатизації основних етапів життєвого 
циклу процесів ведення діловодства і документообігу 
неструктурованими службовими документами, документами за 
зверненням громадян та структурованими звітними і плановими 
документами в структурних підрозділах Президії та наукових 
установах НАН України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60184  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлічев Володимир Петрович, Щетинін Ігор Євгенович, Палій 
Володимир Михайлович, Іванов Сергій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук 
України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функціонально-орієнтована підсистема АІС 
Президії НАН України "Наукові і керівні кадри НАН України". 
Автоматизоване робоче місце фахівця Відділу наукових і керівних 
кадрів НАН України" ("ФОП "Наукові і керівні кадри НАН України". 
АРМ "Кадри")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для інформатизації персонального обліку та 
ведення бази даних особових справ дійсних членів-кореспондентів, 
іноземних членів НАН України, а також наукових і керівних 
працівників її установ, що здійснюються у ВНКК НАН України 
відповідно до затвердженої номенклатури посад.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60185  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлічев Володимир Петрович, Пустовойт Михайло Михайлович, 
Большаков Вадим Миколайович, Іванов Сергій Миколайович  

 

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 "Функціонально-орієнтована підсистема АІС 
Президії НАН України "Планування і аналіз виконання наукових 
програм і науково-дослідних робіт та підготовка звітів про діяльність" 
("ФОП "Планування і аналіз виконання НП і НДР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для інформатизації науково-організаційних задач 
установ, відділень та Науково-організаційного відділу Президії НАН 
України щодо планування та виконання НТ і НДР/ДКР підготування, 
передача, приймання та обробка відповідних звітних і облікових форм, 
облік, контроль, аналіз, формування звітів про діяльність тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60186  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "When I met you"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60187  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "No one"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60188  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Untitled"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60189  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Time"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60190  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "MISTO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60191  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Zavtra"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60192  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "UA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60193  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "INTRO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60194  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєв Микола Володимирович, Чернєв Олексій Володимирович, 
Огарко Ігор Вікторович, Андрієвська Тетяна 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 "Метод магнітно-польового медикаментозного 
знеболювання та лікування травм обличчя у передопераційний та 
післяопераційний період"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод передбачає застосування маски індивідуальної захисної з 
магнітами та медикаментозними препаратами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60195  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод обґрунтування завдань щодо безпекового 
супроводу реалізації національних інтересів у системі забезпечення 
національної безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод дозволяє виявити або прогнозувати рівень загроз національним 
інтересам, усувати чи нейтралізувати загрози різними методами й 
засобами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60196  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Ірина 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)  Монографія "Історичний розвиток банківської системи в Україні в 
умовах становлення ринкових відносин (друга половина ХІХ - початок 
ХХ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новікова І.Е. Історичний розвиток банківської 
системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства 
(друга половина ХІХ - початок ХХ ст.): (монографія) / І.Е. Новікова. - 
Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друк-Сервіс", 2011. - 304 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60197  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Ірина Едуардівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Управління змінами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новікова І.Е. Управління змінами: (курс лекцій) / 
Ірина Едуардівна Новікова. - К.: "Прінт Сервіс", 2012. - 140 с. 
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Анотація   

Розглянуто невід'ємну частину процесу еволюції організацій, 
сформульовано принципи й методи управління змінами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60198  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєва Єлізавета Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Роль звивистості коронарних судин в розвитку ішемії 
міокарда"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано дані обстеження 1404 пацієнтів, розподілених на 4 
групи за станом коронарного русла. Представлені результати 
порівняльного аналізу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60199  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляков Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР.ПЕЙ-СЕРВІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний Торговий Майданчик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс інформаційних і технічних рішень, що забезпечують 
взаємодію покупця (організатора) з продавцем (постачальником) через 
електронні канали на всіх етапах укладення угоди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60200  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Оксана Ярославівна  
 

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)  Рукопис дисертації "Державні зовнішні запозичення в системі 
макроекономічного регулювання в умовах глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисертація присвячена теоретико-методологічному обгрунтуванню 
сутності та економічної природи зовнішніх державних запозичень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60201  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коврін Євгеній Євгенійович  
 

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 "Под 
каблуком у психопатки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60202  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту для фортепіано з оркестром "Концерт № 1 
"Україна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір, присвячений Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60203  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніков Руслан Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Dead Boys Girlfriend"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

21 пісня: "Craving for a whep", "Queen of the nude", "Rave666", "Sexual 
diet", "Bad girls", "Fake", "Rocket rock (outro1)", "Playstation", "Mask", 
"Phone call liar", "Manifesto", "Metal fairies  (Facking acid)", " Rubber 
heart", " Rock your body (outro 2)", "Karma", "S.O.S.", "Hooligans", "No 
human", "Digital hatred", "Babies it's evil", "Remote control".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60204  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

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   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасні санітарно-гігієнічні аспекти доїння корів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60205  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

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   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Технологічне та санітарно-гігієнічне забезпечення 
одержання якісного молока на фермах промислового типу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60206  
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Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Таблиці для розрахунку об'єму очищеної води, 
отриманого об'єму 40%, 50%, 70% спирту і об'єму міцного етилового 
спирту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для отримання етилового спирту необхідної концентрації з більш 
міцного спирту необхідно додати певну кількість очищеної води. 
Автори вперше розрахували коефіцієнти для визначення об'єму 
очищеної води, отриманого об'єму необхідної концентрації  і об'єму 
міцного спирту, який необхідно взяти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60207  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Катерина Павлівна (Кетя Птичка)  
 

Повне ім'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 "MixMe! fruitcourt"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60208  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Катерина Павлівна  
 

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)  Опис проекту "Разработка бизнес-модели для компании МіхМе"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60209  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Залісна Юліанна Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм диференційного підходу до 
атеросклеротичного ураження судин головного мозку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60210  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посполітак Роман Сергійович  
 

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)  Літературно-письмовий твір "Топонімічна мапа села Червоне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60211  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косолапов Анатолій Аркадійович, Мельников Богдан Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок інформаційно-часових 
характеристик АСК (IKSS Tasker)" ("IKSS Tasker")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку кількості виконуваних операцій 
і часу оборобки транзакцій в АСУ в процесі їх системного 
проектування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60212  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косолапов Анатолій Аркадійович, Воронін Максим Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтегральне обрахування інформаційно-
часових характеристик комп'ютерних систем (Calc Chains)" ("Calc 
Chains")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для інтегрального обрахування характеристик 
комп'ютерних систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60213  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косолапов Анатолій Аркадійович, Кармазін Вячеслав Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Покроковий розрахунок характеристик 
транзакції в АСК (Module-T)" ("Module-T")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для покрокового розрахунку характеристик 
транзакції в АСУ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60214  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій Володимирович, 
Ковжога Сергій Олексійович, Карманний Євгеній Вадимович, 
Полєжаєв Анатолій Миколайович, Малько Олександр Дмитрович, 
Тузіков Сергій Анатолійович, Зенін Андрій Петрович, Лазутський 
Анатолій Федорович, Молодцов Віктор Арсентійович, Писарєв 
Анатолій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронний інформаційний комплекс 
"Основи безпеки життєдіяльності" ("НЕІК "Основи безпеки 
життєдіяльності")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База призначена для підтримки навчальної діяльності і дозволяє 
організовувати навчання шляхом зручного та комплексного 
викладання учбового матеріалу у певному порядку з урахуванням 
вимог кредитно-модульної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60215  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій Володимирович, 
Броницька Владислава Володимирівна, Вовк Ірина Андріївна, 
Гриценко Олена Аврамівна, Губін Кирил Григорович, Камінська 
Тетяна Михайлівна, Левковець Олена Миколаївна, Макуха Світлана 
Миколаївна, Марченко Ольга Сергіївна, Набатова Ольга 
Олександрівна, Нечипорук Людмила Володимирівна, Овсієнко Ольга 
Вікторівна, Чуприна Олена Олександрівна, Шевченко Людмила 
Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронний інформаційний комплекс 
"Економічна теорія" ("НЕІК "Економічна теорія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База призначена для підтримки навчальної діяльності і дозволяє 
організовувати навчання шляхом зручного та комплексного 
викладання учбового матеріалу у певному порядку з урахуванням 
вимог кредитно-модульної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60216  
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Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій Володимирович, 
Данильян Олег Геннадійович, Дзьобань Олександр Петрович, 
Калиновський Юрій Юрійович, Мануйлов Євген Миколайович, 
Коваленко Інна Ігорівна, Максимов Сергій Іванович, Трофименко 
Володимир Анатолійович, Жданенко Світлана Борисівна, Сатохіна 
Наталія Іванівна, Мелякова Юлія Василівна, Серков Олександр 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронний інформаційний комплекс 
"Філософські проблеми правового виховання" ("НЕІК "Філософські 
проблеми правового виховання")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База призначена для підтримки навчальної діяльності і дозволяє 
організовувати навчання шляхом зручного та комплексного 
викладання учбового матеріалу у певному порядку з урахуванням 
вимог кредитно-модульної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60217  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пельц Світлана Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Занимательный английский в игровых тестах 
для детей и взрослых"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60218  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пельц Світлана Валентинівна  
 

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)  Книга "Игровой учебник английского языка для детей "Весёлый 
английский для детей - учимся, играя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60219  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Melody"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60220  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Butterfly"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60221  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "La vita"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60222  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Moon" / "Ой не світи, місяченьку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60223  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Swan Lake Symphony"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60224  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

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)  Похідний твір "Solveig"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60225  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Flowers"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60226  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Dance of Life"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60227  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Улетай на крыльях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60228  
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Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Nessun Dorma"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60229  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Анатолій Ігорович  
 

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)  Лібрето сценарію художнього фільму "Конвой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60230  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулюк Олександр Ігорович (Vakulyuk Aleksandr)  
 

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 "Aleksandr Vakulyuk - Invasion of the Titans"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60231  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Наталія Йосипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конспект лекцій "Аудит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблений конспект лекцій з навчальної дисципліни 
"Аудит", який формує теоретичні знання щодо проведення незалежної 
аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та проведення 
інших видів аудиторських послуг в сучасних економічних умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60232  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Наталія Йосипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація аудиторських процедур"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблена та проілюстрована класифікація аудиторських 
процедур за їх типом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60233  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Василь Святославович, Величко Володимир Леонідович, 
Головачук Ігор Павлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LNTU Excursion 3D" ("LNTU 3D")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для використання в рекламі та освітніх 
послугах. Програму можна використовувати з метою популяризації 
навчального закладу серед потенційних вступників та для 
пришвидшення процесу ознайомлення абітурієнтів з розміщенням 
аудиторій університету.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60234  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталия Ладини (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 "Исцеляющие медитации по методу 
Наталии Ладини. 22 кода судьбы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга - це збірка медитацій по 22 енергіях долі за методом Наталії 
Ладіні "Діагностика призначення". Ці медитації у віршах і прозі за 
філософією кожної енергії окремо, з 1 по 22.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60235  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Труш Віктор Валерійович, Васютіна Катерина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Заработай миллион, управляя 
потоками пациентов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Як стати багатим та успішним лікарем? Як заробити мільйон, 
залишаючись вірним своєму покликанню? Вважаєте, це неможливо? В 
цій книзі ми розкажемо Вам, як це робити і надамо практичні 
рекомендації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60236  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамонов Антон Ігоревич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 
прикладних інформаційних технологій"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервіс перевірки наявності відомостей про 
документи про вищу освіту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для перевірки наявності відомостей про 
документи про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60237  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шнирков Олексій Віталійович, Пустовалов В'ячеслав Євгенійович, 
Мамонов Антон Ігоревич  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 
прикладних інформаційних технологій"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система замовлення, персоніфікації та 
створення документів про освіту професійно-технічними навчальними 
закладами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для створення замовлень на виготовлення 
документів про освіту та студентських квитків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60238  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєв Василь Васильович, Зайончківський Володимир 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 
прикладних інформаційних технологій"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль створення інформації, що 
відтворюється в документах про вищу освіту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для автоматизації обробки завдань для 
друку, оформлених як набір шарів документів у вигляді PDF-файлів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60239  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Юрій Куприянович, Гула Світлана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Підприємство "ФОСС-Он-Лайн" у формі Товариства з обмеженою 
відповідальністю" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система корпоративної електронної пошти 
"FossDocMail" ("FossDocMail")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система "FossDocMail" - нове покоління корпоративної електронної 
пошти. "FossDocMail" поєднує у собі функції електронної пошти і 
окремі функції системи електронного документообігу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60240  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашкієв Григорій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Главные инвесторы Украины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджується пенсійна проблема в Україні, процес накопичення 
пенсійного фонду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60241  
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Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скакун Вадим Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ДизельСервис"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60242  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір розважального характеру "Творческое 
описание проекта скетч-шоу "Дамочки рулят"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60243  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яланська Світлана Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Формування творчості 
старшокласників у процесі вивчення курсу "Біології 10-12"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пескун С.П. Формування творчості старшокласників 
у процесі вивчення курсу "Біологія 10-12". Система "Дидактосервіс". - 
Полтава: АСМІ, 2005. - 170 с. 

 

Анотація   

Для ефективності реалізації інтелектуальних і творчих можливостей 
школярів у посібнику пропонується система творчого розвитку 
старшокласників.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60244  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яланська Світлана Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Психологічні засади розвитку творчості майбутніх 
учителів біологічних дисциплін: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яланська С.П. Психологічні засади розвитку 
творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін: теорія і практика: 
Монографія / С.П. Яланська. - Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 
2010. - 342 с. 

 

Анотація   

У монографії пропонується програма розвитку творчої компетентності 
майбутніх учителів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60245  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яланська Світлана Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія творчості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   Опублікування: Яланська С.П. Психологія творчості: навчальний 
посібник / С.П. Яланська. - Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 
2014. -180 с. 

 

Анотація   

У посібнику розкрито загальні уявлення щодо методологічних, 
науково-методичних та прикладних проблем психології творчості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60246  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишова Ярослава Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Подарок на все случаи жизни" / "Подарунок на всі випадки 
життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі зібрано безліч порад для кожної людити. Читати їх слід після 
якоїсь події, що сталася і після якої залишився настрій. Як правило, 
настрій може бути поганим чи гарним, а отже і книгу слід читати у разі 
якщо: сумно, сумніваєшся, вдячні, в дорозі тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60247  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Песня лета"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60248  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіль Артем Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Двое в кафе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші: "Милая", "В кафе", "Как дым".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60249  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абизов Вадим Євгенович, Шарипін Андрій Вікторович  
 

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)  Сценарій серіалу "Зал ожидания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У залі очікування провінційного вокзалу під наглядом Трійці судять 
людей за їх проступки. Містичне завдання Трійці - збирання енергії 
людських душ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60250  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремешна Тетяна Ігорівна  
 

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 "Віршована абетка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли 33 вірші для дітей дошкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60251  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремешна Тетяна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка (сучасна казкова історія) "Про Петрика та ослячі вуха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна казкова історія для дітей від 3 до 6 років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60252  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуша Людмила Сергіївна, Зайцева Тетяна Олексіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з розв'язання задач "Фізика твердого тіла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить практичні задачі за основними темами дисципліни "Фізика 
твердого тіла". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60253  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демидова Ганна Олегівна  
 

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 "О ДА ОДИНОЧЕСТВУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зустріч двох абсолютно різних людей - сполох почуттів. Що це? Велика 
неосяжна любов чи прояви жорстокого садизму? А спогади кожного - 
містика чи реальність? Мабуть, правда, що в кожного є свій "скелет у 
шафі".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60254  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Зінчук Роман Сергійович   
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Шифрування звукового сигналу р-кодами 
Фібоначчі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє захищати розмови по різних каналах зв'язку від 
перехоплення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60255  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляков Віталій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "МЕТОДИКА "БАЛАНС 4-х СТИХИЙ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60256  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2015  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб - сайт "CONSULTING COMPANY 
"SIDCON"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є офіційною сторінкою в мережі Інтернет 
Консалтингової компанії "Сідком", і надає користувачу доступ до 
інформації стосовно безпеки всіх типів загроз бізнесу, а саме: новини на 
цільовому ринку безпеки, захисту та охорони; інформацію про 
діяльність компанії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60257  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2015  
 

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  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дополнительный модуль поиска "W1.01"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою додатковий модуль, який доповнює та 
розширює варіанти пошуку в основній системі комп'ютерної програми 
"ICEBERG X7.10". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60258  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воля Володимир Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ECOTEHNOLOGII"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60259  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тисенко Андрій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FST"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60260  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Ярослав Андрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ 
УПРАВЛІННЯ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SEPU"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60261  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулієва Світлана Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "БУДІНВЕСТ 4" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BUDINVEST4"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60262  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйова Ганна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BST"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60263  
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Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещук Борис Ростиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ASTRALINE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60264  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧУМАЦЬКИЙ 
ШЛЯХ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CHUMASH"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60265  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Юрій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GAZOVIMEREGI"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60266  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "УКРДОРБУД" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UKRDORBUD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60267  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Павло Романович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "ТРІЙКА 
ІНВЕСТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TRIYKAINVEST"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60268  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лейбиченко Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ТРЕЙД ОЙЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TRADEOIL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60269  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА 
КОМПАНІЯ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SHIDNA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60270  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копняк Зоя Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "УКРПОСТАЧПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UKRPOSTACH"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60271  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Четверик Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "УКРМЕДІАІНВЕСТ" 

 

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 "UKRMEDIAINVEST"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60272  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "УКРФАРМ-ІНВЕСТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UKRFARMINVEST"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60273  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендрух Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PRAIMBUDINVESTGROUP"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60274  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ 
СІТІ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Комп'ютерна програма "OILCITY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60275  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матанцева Марія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ 
"ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DELTAKOLEKT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60276  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосіна Олеся Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ 
ЗАВОД "ДНІПРО" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Коп'ютерна програма "NGPZDNIPRO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60277  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самара Микола Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AVTOMEН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60278  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Санжаровський Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КИЇВШЛЯХБУД" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "KIEVSHLYAHBUD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60279  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Дмитро Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ 
ІНВЕСТМЕНТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МТІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60280  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Зоя Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ENERGOTRADE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60281  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Лідія Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КОД ІНВЕСТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "KODINVEST"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60282  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Сергій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" 

 

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 "OIL-INVESTMENTS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60283  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлака Віктор Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ЛФС СЕРВІСЕС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LFS-SERVICES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60284  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рязанова Надія Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ОСТ-ІНВЕСТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OSTINVEST"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60285  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорова Дар'я Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "АВК-ФІНАНС" 
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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 "AVK-FINANCE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60286  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Валентина Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ 
КОМУТАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EKNE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60287  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінчук Аліна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання 
"ПРОМТЕХМОНТАЖ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PROMTEHMONTAZH"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість зв'язку для обміну інформацією між 
користувачами та центральною системою їх взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60288  
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Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінний Степан Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Механизм перехода к мирному урегулированию в 
вооруженных конфликтах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60289  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вахняк Надія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Основи природознавства з 
методикою ознайомлення дітей з природою: теорія та практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60290  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жейнова Світлана Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програма навчальної дисципліни "Формування творчих якостей 
майбутніх вихователів для студентів напряму підготовки: 6.010101 
Дошкільна освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрям підготовки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60291  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіна Катерина 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)  Навчально-методичний посібник "Соціально-педагогічна робота з 
різними групами клієнтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник спрямований на розвиток професійно-творчого мислення, 
компетентності, дієвості та соціальної активності майбутніх 
спеціалістів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60292  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобильнік Лілія Миколаївна, Фалько Наталя Миколаївна, Гузь 
Наталія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма фахового вступного випробування з 
практичної психології для вступу на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю: 7.03010301 
Практична психологія на основі базової вищої освіти (диплом 
бакалавра)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практична психологія допомогає зосередити увагу на повторенні та 
систематизації раніше вивченого матеріалу з питань психологічної 
науки з урахуванням надбань сучасності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60293  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіна Катерина Сергіївна, Кобильнік Лілія 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)  Навчально-методичний посібник "Практикум до самостійних робіт з 
вікової психології" (інструментарій). Частина 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник представляє собою практичне значення та керівництво 
закріплених знань про вітчизняні та зарубіжні концепції психічного 
розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60294  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Олена Іллівна  
 

Повне ім'я або 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 "Використання арт-терапії у 
навчально-виховному процесі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота має на меті представити варіант психолого-педагогічного 
супроводу інтелектуального емоційного, особистого розвитку школяра 
методами арт-терапії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60295  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Олена Іллівна  
 

Повне ім'я або 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 "Спецкурс з психології "Сходинками 
розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний посібник є механізмом забезпечення спецкурсу з психології 
"Сходинками розвитку" для учнів 1 - 4 класів. Метою спецкурсу є 
комплексний розвиток особистості учня, цілесності сприйняття, уваги, 
мислення, уяви та комунікабельності якостей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60296  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Світлана Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Оптимізація процесу адаптації студентів-
першокурсників та організація їх навчальної роботи як напрям 
діяльності викладача вищої школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевченко С. В. Оптимізація процесу адаптації 
студентів-першокурсників та організація їх навчальної роботи як 
напрям діяльності викладача вищої школи: метод. посіб./С. В. 
Шевченко. - Мелітополь, 2012. - 92 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто основні труднощі у житті першокурсника та 
визначено роль педагогічного колективу в їх вирішенні, наведено 
особливості організації навчальної роботи студентів перших курсів, 
розкрито роль куратора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60297  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузь Наталія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика вивчення особливості учня та учнівського 
колективу. Програма варіативної навчальної дисципліни підготовки 
бакалавра галузь знань 0301 Соціально-політичні науки код та напрям 
підготовки 6.030103 Практична психологія (шифр за ОПП - ПП34)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для студентів 3 курсу, з метою підготовки 
майбутніх фахівців до практичного вивчення дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60298  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузь Наталія Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Робоча програма навчальної дисципліни ПП32 
Методика вивчення особистості учня та учнівського колективу напрям 
підготовки 6.030103 Практична психологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60299  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалько Наталя Миколаївна, Гузь Наталія Василівна, Кобильнік Лілія 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма фахового вступного випробування з 
практичної психології для вступу на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності 8.03010301 "Практична 
психологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практична психологія допомогає зосередити увагу на повторенні та 
систематизації раніше виявленого матеріалу з питань психологічної 
науки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60300  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каткова Тетяна Анатоліївна, Варіна Ганна Борисівна, Денисов Ігор 
Геннадійович  

 

Повне ім'я або 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 курсу "Гендерна психологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологія гендерного розвитку викликає аналіз концептуальних 
підходів і досліджень, що стосуються засвоєння статевих долей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60301  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Каткова Тетяна Анатоліївна, Денисов Ігор 
Геннадійович  

 

Повне ім'я або 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 курсу "Конфліктологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Присвячено питанням вивчення основ теорії конфліктології, наведено 
історичний аспект розвитку науки про управління конфліктами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60302  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Каткова Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методические рекомендации по курсу 
"Основы клинической психологии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60303  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Каткова Тетяна Анатоліївна, Семікін 
Михайло 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)  Навчальний посібник "Методические рекомендации по курсу 
"Психология развития"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60304  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Шевченко Світлана Віталіївна, Каткова 
Тетяна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методические рекомендации по курсу 
"Психологические основы педагогического общения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60305  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Кобильнік Лілія Миколаївна, Каткова 
Тетяна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Вступ до спеціальності (психологія): 
Практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний підручник орієнтований на формування у студентів уміння 
інтеріоризувати теоретичні знання у практичний досвід та розвиток 
майбутніх психологів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60306  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Фалько Наталя Миколаївна, Шевченко 
Світлана Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Учебно-методическое пособие 
для студентов психологических специальностей по курсу 
"Экспериментальная психология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60307  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царькова Ольга Вікторівна, Прокоф'єва Олеся 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)  Науково-методичний посібник "Розвиток психічного здоров'я 
студентської молоді як фактору професійного зростання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник присвячено практичному висвітленню специфічної 
організації освітнього процесу у ВНЗ, що висвітлюється у розвитку 
психологічного здоров'я студентської молоді як фактору професійного 
зростання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60308  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аносов Іван Павлович, Прокоф'єва Олеся 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)  Навчальний посібник "Практикум з гістології з основами цитології та 
ембріології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У практикумі представлені рекомендації щодо практичних занять і 
самостійної роботи студентів з гістології з основами цитології та 
ембріології.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60309  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Сергій Дмитрович, Прокоф'єва Олеся Олексіївна, 
Царькова Ольга Вікторівна, Кочкурова Ольга Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Практикум із групової психокорекції"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику представлено документальну інформацію щодо 
специфіки групової психологічної корекції та її основних напрямків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60310  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельнікова Світлана Вадимівна  
 

Повне ім'я або 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 "Учебное пособие для самостоятельной 
подготовки к семинарским занятиям студентов высших учебных 
заведений "Сравнительная психология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60311  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельнікова Світлана Вадимівна  
 

Повне ім'я або 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 "Учебное пособие для самостоятельной 
подготовки к семинарским занятиям студентов высших учебных 
заведений "Психология спорта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60312  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безлюдний Роман Олександрович, Безлюдна Віта Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з практики усного та писемного англійського 
мовлення для студентів немовних спеціальностей вищих закладів 
педагогічної освіти "English Practice"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60313  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Марина Сергіївна, Ільченко Ірина Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерний комплекс тестування 
"Профвибір"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60314  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухомлинська Ольга Василівна, Побірченко Наталія Семенівна, 
Коляда Наталія Миколаївна, Албул Ірина Володимирівна, Бондаренко 
Галина Василівна, Кравченко Оксана Олексіївна, Шевчук Оксана 
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)  Науковий твір "Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі 
тематики дисертаційних досліджень (1995-2014): хронологічно-
тематичний покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень 
зі спеціальності 13.00.01"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60315  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія і практика експерименту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60316  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Проблеми розумового виховання на сторінках часопису 
"Советская педагогика" (1937-1991)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60317  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Оксана 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)  Монографія "Організація і зміст навчально-виховного процесу колегії 
Павла Галагана (1871 - 1920 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60318  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Бібліографічний покажчик "Проблеми соціально-
педагогічної теорії та практики на сторінках періодичних видань 
нового тисячоліття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60319  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слатвінський Максим Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика розрахунку економічної ефективності 
інвестицій в інноваційну діяльність (макроекономічний комплексний 
підхід)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60320  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколайко Валерій Павлович, Миколайко Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лабораторний практикум "Грунтознавство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60321  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчий Олександр Семенович, Миколайко Валерій Павлович, 
Конончук Олександр Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи сільського господарства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60322  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій гри для дітей "Словотвір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Давайте разом знову, Вивчати рідну мову, Як ти знаєш її? Перевір? В 
нашому змаганні "Словотвір".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60323  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій гри для дітей "Дмух - тир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій гри описує організацію змагань з "стрільби" по спеціальній 
мішені за допомогою струменю повітря з оригінальної дмух-гармати.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60324  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій гри для дітей "Я банкір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій передбачає гру для дітей, під час якої вони навчаються 
банківським операціям - придбання та передачі грошей та принципам 
обміну за курсом валют.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60325  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій гри для дітей "Я шеф-кухар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій передбачає гру для дітей, під час якої діти вивчають 
інгредієнти, що входять до страв реальних рецептів, які можливо 
приготувати разом з мамою чи татом. Гра відбувається за правилами, 
описаними в сценарії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60326  
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Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Буде чисто"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Буде Чисто. Люби своє місто! Кидай сміття в урну! Буде чисто!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60327  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій гри для дітей "Аерофутбол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій передбачає гру в футбол спеціальним м'ячем, який 
переміщується по макету футбольного поля ударом складеного 
човником долонею.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60328  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачковський Петро Олександрович, Нехорошев Володимир 
Володимирович  

 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Програмний комплекс прийому 
заказів "ITTOrders"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програми розроблялися з ціллю автоматизації роботи відділу продаж.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60329  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачковський Петро Олександрович, Гавинський Євген 
В'ячеславович  

 

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 "Мобільний додаток прийому заказів 
"ITTSeller"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний додаток розробляється з ціллю автоматизації прийому 
заказів у віддаленому рейсі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60330  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алиса Тарк (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)  Фантастична повість "Сотворённые Высшей Волей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60331  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Іван 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)  Роман "Черно-белый хамелеон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

481 

Анотація   

Даний роман про Кохання - невід'ємної частини самої людини, яка 
незмінно буде еволюціонувати і розвиватися. Головне - створити їй 
сприятливі умови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60332  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєнко Олена Юріївна, Пінчук Олена Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір практичного характеру "Синопсис праздничного 
мероприятия "Парад детских колясок" ("Парад колясок")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60333  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пеньонжко Владислав 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)  Стаття "Пристрій для визначення інформативних типів відношень 
між поняттями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті описано пристрій, за допомогою якого на основі наявних даних 
про інформативні типи відношень між одними поняттями можна 
визначити інформативні типи відношень між іншими поняттями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60334  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенко Віталій Іванович, Корнієвський Юрій Іванович, Колесник 
Михайло Юрійович, Пахомова Світлана Петрівна, Федорова Олена 
Петрівна, Богуславська Наталья Юріївна, Корнієвська Валентина 
Григорівна, Панченко Світлана Валеріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фітотерапія в практиці сімейного лікаря"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник являє собою узагальнений багаторічний 
матеріал вивчення лікарських рослин колективом співробітників 
ЗДМУ; сімейний лікар має стати координатором, організатором 
профілактичної, санітарно-освітньої роботи, медико-соціальної роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60335  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нісілевич Світлана Семенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книга з віршами "БУКВАРИК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитяча ілюстрована книга з віршами є унікальним посібником в 
навчанні дошкільника навколишньому світу. Матеріал у книзі 
виконаний у форматі вірш-малюнок, що дає можливість дитині у 
розважальній формі усвідомлювати викладений автором сюжет та 
вивчити букви алфавіту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60336  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нісілевич Світлана Семенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Одесская тюлечка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня складена для музичного виконання та сценічного показу. Сюжет 
та текст пісні наповнені істотним одеським колоритом, своєрідним 
гумором та духом Південної Пальміри.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60337  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нісілевич Світлана Семенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Молитва Одессы-мамы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня складена для музичного виконання та сценічного показу. Сюжет 
та текст пісні наповнені духовністю та проникненням щодо захисту 
родинності, громади та миру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60338  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Орися 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)  Соціально-психологічний/любовний роман "Несподіванки долі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60339  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болтян Віталій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Про хибність теоретичних основ математичного 
аналізу і їх виправлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В роботі подаються нові теоретичні основи диференційного числення, 
функції комплексної змінної, способи розв'язання в елементарних 
функціях еліптичних інтегралів і інтегралів, які відповідно до сучасної 
теорії не розв'язуються в елементарних функціях. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60340  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костяк Денис Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, похідний твір, літературний письмовий твір 
наукового характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник "Діалектна мова підкарпатських русинів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Об'єктом наукової роботи є діалектна західноприкарпатська мова, 
історія та культура носіїв цієї мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60341  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошенкова Олександра Богданівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог різновидів 
обкладинок і внутрішніх сторінок шкільного щоденника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В каталозі представлені зразки оформлення шкільних щоденників. 
Різноманітність видів обкладинок та внутрішніх сторінок дає 
можливість по- творчому підійти до оформлення щоденника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60342  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ферлей Юрій Вікторович, Сапко Юрій Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  РОДЖИС ФАЙВ с.р.о. (ROGYS FIVE s.r.o.) 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для настільних та карткових он-лайн ігор 
"Game Logic"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра призначена для віртуальних спортивних змагань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60343  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доценко Наталія 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 "Програма формування команд проектів в 
мультипроектному середовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для генерації варіантів побудови команд 
проектів, управління якими здійснюється в мультиплікативному 
середовищі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60344  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доценко Наталія 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 "Програма вирішення задачі розподілення 
ресурсів в портфелі проектів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для генерації варіантів побудови складу команд, 
що реалізують портфель проектів. На основі вимог до ресурсів та 
наявності необхідних компетенцій визначеного рівня у претендентів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60345  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2015  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надія Терен (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір публіцистичного 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Босоніж в нікуди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця історія про зовсім різних людей. В кожного з них вирує життя, вони 
переносять злети і падіння, будують свою частину історії, щоб 
закарбувати її у вирі шалених буднів.  
 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бурка Андрій Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "dPOS"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2665  
 
Дата реєстрації договору                              01.04.2015 

 

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 "Енергія - Буран"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пошивайло Богдан Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічні твори "96 фотографій гравюр з книги "Histоriae biblicae 
Veteris et Novi Testamenti" ("Історія Біблії, Старого і Нового Заповіту" 
виданої в Аугсбурзі в 1748-1757 рр.)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2666  
 
Дата реєстрації договору                                 01.04.2015 

 

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  Пошивайло Богдан Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МАТВІЇШИНА ТРІБЮТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кологривов Ярослав Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу соціальних мереж 
NetMonitor" (Складова Системи NetMonitor)" ("Система NetMonitor") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2667  
 

Дата реєстрації договору                                 02.04.2015 
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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  Кологривов Ярослав Ігорович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПОЛІТЕКО"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович, Грудінін 
Михайло Михайлович, Черкес Михайло Юрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
захищеної СЕДО у складі функціональних підсистем: "Організація 
документообігу", "Контроль виконавчої дисципліни", "Колективна 
робота з документами", "Нормативно-довідкова інформація", 
"Організація оперативного зберігання документів", "Архів", 
"Контроль доступу", "Адміністрування" та модулів: передачі 
документів на публікацію на WEB-порталах, для забезпечення функцій 
захисту інформації, реплікації даних між центральним і регіональними 
сховищами, взаємодії з СЕВ органів виконавчої влади, взаємодії з 
іншими ПТК"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2668  
 

Дата реєстрації договору                                 06.04.2015 
 

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  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-
дослідний інститут "Автопром"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дубницький Валерій Юрійович, Кобилін Анатолій Михайлович, 
Кобилін Олег Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система для розрахунку 
індикаторів економічної безпеки підприємства з використанням 
інтервальної арифметики та засобів мобільного зв'язку - "НІМ-2" 
("НІМ-2") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2669  
 

Дата реєстрації договору                                 06.04.2015 
 

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  Кобилін Олег Анатолійович, Кобилін Анатолій Михайлович, 
Дубницький Валерій Юрійович - Університет банківської справи 
Національного банку України  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кобилін Анатолій Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми "Програмний комплекс "ПРОГРАМНА 
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРВАЛЬНОЇ 
АРИФМЕТИКИ ТА ЗАСОБІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ - "НІМ-3" 
(НІМ-3)", "ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКОВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ 
ПАПЕРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕСТАНДАРТНИХ 
ІНТЕРВАЛЬНИХ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ", "ПРОГРАМНА 
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ 
РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕСТАНДАРТНИХ 
ІНТЕРВАЛЬНИХ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2670  
 
Дата реєстрації договору                                 06.04.2015 

 

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  Кобилін Анатолій Михайлович - Університет банківської справи 
Національного банку України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бондаренко Юлія Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "База даних "Universal configurator of goods" 
("UCG") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2671  
 
Дата реєстрації договору                                 07.04.2015 

 

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  Бондаренко Юлія Валеріївна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мотчаний Артем Олексійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-додаток для спілкування користувачів"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2672  
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Дата реєстрації договору                                 07.04.2015 

 

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  Мотчаний Артем Олексійович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ясаков Валерій Лечіевич  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний логотип "ЯРЕМЧЕ" 
завітайте до гуцулів"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2673  
 
Дата реєстрації договору                                 17.04.2015 

 

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  Фізична особа-підприємець Ясаков Валерій Лечієвич - Чорний Тарас 
Миколайович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Храповицький Ігор Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка ризиків удару блискавки і його 
наслідків для Об'єктів різного призначення" ("PAL62305RM") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2674  
 
Дата реєстрації договору                                 17.04.2015 

 

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  Храповицький Ігор Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВАТСОН-ЕНЕРГО"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Данько Владислав Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ОБРОБКИ 
СИГНАЛІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ" 
"БІБЛІОТЕКА "1CRYPTOLIB"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2675  
 
Дата реєстрації договору                                 20.04.2015 

 

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  Данько Владислав Володимирович - Компанія "Мейделейн Груп С.А" 
(Medeleine Group S.A.)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Данько Владислав Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ОБРОБКИ 
СИГНАЛІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2676  
 
Дата реєстрації договору                                 20.04.2015 

 

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  Данько Владислав Володимирович - Компанія "Мейделейн Груп С.А" 
(Medeleine Group S.A.)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жижа Ганна Віталіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної передачі "Типовой сценарий телевизионной 
передачи "Ревизор" (редакция 2015 г.)" ("Типовий сценарій 
телевізійної передачі "Ревізор" (редакція 2015 р.)") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  2677  
 
Дата реєстрації договору                                 05.05.2015 

 

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  Жижа Ганна Віталіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Новий канал"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмні засоби для інформаційної 
взаємодії з системою електронної взаємодії центральних органів 
виконавчої влади (СЕВ)"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2678  
 
Дата реєстрації договору                                 13.05.2015 

 

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  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-
дослідний інститут "Автопром"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Грудінін Михайло Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмні засоби для конвертації даних з 
підсистеми електронного документообігу АСУ ПД "Дніпро" в макет 
СЕДО з базовою функціональністю"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2679  
 

Дата реєстрації договору                                 13.05.2015 

 

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  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-
дослідний інститут "Автопром"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Квашніна Марина Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система дистанційного управління 
рахунками та грошовими переказами "Сперроу" ("Сперроу", 
"Спэрроу", "Sparrow") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2680  
 

Дата реєстрації договору                                 18.05.2015 

 

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  Квашніна Марина Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕДЕНЛАБ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Легкоступ Вадим Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Біржова Електронна 
Торгівельна Система" ("БЕТС") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2681  
 
Дата реєстрації договору                                 21.05.2015 

 

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  Легкоступ Вадим Анатолійович - Публічне акціонерне товариство 
"Київська міжнародна фондова біржа"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чайківський Андрій Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма автоматизації 
процесу надання адміністративних і неадміністративних послуг та 
дозволів органами місцевого самоврядування "Універсам послуг" 
("Універсам послуг") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2682  
 

Дата реєстрації договору                                 21.05.2015 
 

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  Чайківський Андрій Михайлович - Фізична особа-підприємець 
Чайківська Зорина Василівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гальченко Сергій Анастасійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "В.Винниченко. Оповідання. "Народний діяч". 
"Краса і сила"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2683  
 

Дата реєстрації договору                                 22.05.2015 

 

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  Гальченко Сергій Анастасійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сакцент Плюс"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шпаковська Олена Вікторівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок персонажу "DefWoman" 
для комп'ютерної програми"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2684  
 
Дата реєстрації договору                                 25.05.2015 

 

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  Шпаковська Олена Вікторівна - DEFCOM LTD (BVI) Limited  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павленко Надія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Борис Грінченко. Твори з ілюстраціями юних 
художників"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2685  
 
Дата реєстрації договору                                 26.05.2015 

 

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  Павленко Надія Володимирівна - Приватне підприємство 
"Дніпровець"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павленко Надія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Борис Грінченко. Казки з ілюстраціями юних 
художників"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2686  
 

Дата реєстрації договору                                 26.05.2015 

 

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  Павленко Надія Володимирівна - Приватне підприємство 
"Дніпровець"  

  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

495 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна (Герасимович Маргарита 
Сергеевна) (Рита Дакота)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Невеста"/"Черная невеста"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2687  
 

Дата реєстрації договору                                 28.05.2015 
 

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  Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна (Герасимович Маргарита 
Сергеевна) - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА 
МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна (Герасимович Маргарита 
Сергеевна) (Рита Дакота)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "На плече"/"На твоём плече"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2688  
 

Дата реєстрації договору                                 28.05.2015 
 

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  Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна (Герасимович Маргарита 
Сергеевна) - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА 
МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна (Герасимович Маргарита 
Сергеевна) (Рита Дакота)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Алло"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2689  
 

Дата реєстрації договору                                 28.05.2015 
 

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  Гєрасімовіч Маргаріта Сєргєєвна (Герасимович Маргарита 
Сергеевна) - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА 
МЬЮЗІК"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Симоненко Олександр Вікторович, Рабчевський Валерій Павлович, 
Єрьоменко Віталій Володимирович, Мельник Микола Михайлович, 
Кончаківський Максим Дмитрович, Бучко Олена Андріївна, Міхно 
Євгеній Вікторович, Ландарь Олександр Іванович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Гетісс" / "Getiss"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2690  
 
Дата реєстрації договору                                 28.05.2015 

 

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  Ландарь Олександр Іванович, Міхно Євгеній Вікторович, Бучко 
Олена Андріївна, Кончаківський Максим Дмитрович, Мельник 
Микола Михайлович, Єрьоменко Віталій Володимирович, 
Рабчевський Валерій Павлович, Симоненко Олександр Вікторович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ ТІ Ф'ЮЧЕ 
КОМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная игра "Золотой Рубеж" / 
"Golden Frontier"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2691  
 
Дата реєстрації договору                                 02.06.2015 

 

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  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Цейтльонок Данило Євгенійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированный комплекс "Новая 
Диспетчерская"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2692  
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Дата реєстрації договору                                 02.06.2015 

 

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 "Мобільні Технології 
України" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТРАНСПОРТНІ МОБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кулішенко Юрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис документально-художнього видання "Дерева нашої юності 
шумлять!.." ("Галина Кулішенко. Дерева нашої юності шумлять!..") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2693  
 
Дата реєстрації договору                                 03.06.2015 

 

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  Кулішенко Юрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво "Криниця"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шкварков Олександр Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрація "Дизайн веб-сайту"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2694  
 
Дата реєстрації договору                                 05.06.2015 

 

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  Шкварков Олександр Олександрович - Фізична особа-підприємець 
Калмін Майкл  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шкварков Олександр Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HTML-код веб-сайту"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2695  
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Дата реєстрації договору                                 05.06.2015 

 

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  Шкварков Олександр Олександрович - Фізична особа-підприємець 
Калмін Майкл  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Букач Олександр Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма"Global Logistic Control" ("GLC") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2696  
 
Дата реєстрації договору                                 05.06.2015 

 

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 "Хостінг Макс" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Логістик 
Контроль"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Познанський Сергій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій "Збірка фотографічних творів фізичної особи 
Діденко Світлани Василівни"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2697  
 

Дата реєстрації договору                                 05.06.2015 
 

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  Познанський Сергій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РЕСПЕКТ-КАПІТАЛ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Басс Олександр Борисович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми: "Спеціальне програмне забезпечення для 
оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон з безконтактним електронним носієм підсистеми "Оформлення 
документів, що підтверджують громадянство України ЄІАС УМП"; 
"Спеціальне програмне забезпечення "Облік біженців" для підсистеми 
"Біженці" та "Облік іноземців" для підсистеми "Іноземці" ЄІАС 
УМП"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2698  
 
Дата реєстрації договору                                 09.06.2015 

 

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 "ЕПОС" - Державне 
підприємство "Українські спеціальні системи"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бурчо Лариса Григорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Життя і смерть Редактора. Книга пам'яті Бориса Дерев'янка"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2699  
 
Дата реєстрації договору                                 17.06.2015 

 

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  Бурчо Лариса Григорівна - Редакційно-видавнича фірма "Прес-
кур'єр"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білокінь Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Енциклопедія "Євген Онацький. Українська мала енциклопедія, в 
чотирьох томах" ("Євген Онацький. УМЕ") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2700  
 

Дата реєстрації договору                                 18.06.2015 
 

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  Білокінь Сергій Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дойчева-Бут Надія Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Подорож Україною"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Номер реєстрації договору  2701  
 
Дата реєстрації договору                                 23.06.2015 

 

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  Дойчева-Бут Надія Олександрівна - Кременчуцька Олена Олегівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ражева Юліана Веніамінівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Дизайн дзеркал та 
кольоровий дизайн дзеркал в інтер'єрі"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2702  
 
Дата реєстрації договору                                 23.06.2015 

 

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 "ФАКТОРІАЛ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "JUERGEN"  
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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 ав-
торського 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 ав-
торського права і суміжних прав 
(переважно здійснює управління 

майновими правами суб'єктів ав-
торського 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 ав-
торського 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 ав-
торського 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-
драматичних творів образотворчого 
мистецтва та інших, відповідно до 
переданих в управління прав 

а/с. № 22,  

м. Київ-033, 
01033 

Свідоцтво  
№ 10/2006  
від 10.03.2006 

Асоціація "Гільдія виробників 
відеограм і фонограм"  

Управління на колективній основі 
майновими правами виробників 
відеограм, виробників фонограм 

вул. 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 ав-
торського права, виконавців, 
виробників фонограм, виробників 
відеограм 

вул. Михайла 
Грушевського, 
28/2, м. Київ, 
01021 

Свідоцтво  

№ 14/2008  

від 01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство Авторських Прав"  

Колективне управління майновими 

правами суб'єктів авторського права 

та суміжних прав  

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 ав-

торського 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 ав-

торського права і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Саксагансь-

кого, 6, кім. 306, 

м. Київ, 01033 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво від 

№ 16/2010  

від 24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "Скарбниця 

авторів музики" 

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів і 

виконавців 

бул. Шевченко, 

54/1, 7 поверх,  

м. Київ, 01032 

Свідоцтво  

№ 17/2010  

від 24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнська 

Ліга Авторів"  

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів, 

виконавців та їх спадкоємців 

вул. Солом'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 ав-

торського 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 ав-

торського права і суміжних прав в 

аудіовізуальній 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  

№ 23/2015  

від 30.06.2015.  

Громадська організація 

"Організація збору, розподілу 

та колективного управління 

суміжними правами в Україні" 

Управління на колективній основі 

всіма категоріями майнових прав 

вул. Єлизавети 

Чавдар, 2,  

оф. 199, м. Київ, 

02140 

 



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 колектив-
ного управління, яка має право здійс-
нювати збір і розподіл винагороди (ро-
ялті) за використання фонограм, відео-
грам, опублікованих з комерційною 
метою, та зафіксованих у них виконань 
шляхом їх публічного сповіщення, в 
ефір та публічного сповіщення, по 
проводах (через кабель).  

вул. Артема 1-5,   
оф. 614, м. Київ, 
04053 

Свідоцтво  
№ 4 
 від 24.03.2008 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнське 
Агентство з авторських та 
суміжних прав"  

Уповноважена здійснювати збір і роз-
поділ винагороди (роялті) за викорис-
тання опублікованих з комерційною ме-
тою фонограм і відеограм: комерційне 
використання зафіксованих у фоногра-
мах і (або) відеограмах виконань, пуб-
лічне виконання опублікованих з комер-
ційною метою фонограм та їх примір-
ників, публічна демонстрація опублі-
кованих з комерційною мстою відеог-
рам та їх примірників у місцях з плат-
ним, безплатним входом; 
публічне сповіщення та ретрансляція 
(повторне публічне сповіщення) зафік-
сованих у фонограмах виконань, а та-
кож безпосередньо фонограм, опубліко-
ваних з комерційною метою, та їх при-
мірників у передачах ефірного і (або) 
супутникового радіомовлення; 
публічне сповіщення та ретрансляція 
(повторне публічне сповіщення) зафік-
сованих у фонограмах і (або) відеогра-
мах виконань, а також безпосередньо 
фонограм і (або) відеограм, опублікова-
них з комерційною метою, та їх при-
мірників у передачах ефірного і (або) 
супутникового телебачення, кабельно-
го радіомовлення і (або) телебачення чи 
через мережу Інтернет у порядку, виз-
наченому в постанові Кабінету Мініст-
рів України від 18 січня 2003 р. № 71 
"Про затвердження розміру винагороди 
(роялті) за використання опублікованих 
з комерційною метою фонограм і відео-
грам та порядку її виплати", та контроль 
за правомірним використанням таких 
фонограм (відеограм). 

вул. Михайла 
Грушевського, 
28/2,    м. Київ, 
01021 

 



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 здійс-

нювати збирання і розподіл відраху-

вань (відсотків), виплачених виробни-

ками та імпортерами обладнання і ма-

теріальних носіїв, із застосуванням яких 

у домашніх умовах можна здійснити 

відтворення творів і виконань, зафік-

сованих у фонограмах і (або) відео-

грамах. 

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 авторсь-

кого права і (або) суміжних прав ко-

штів від відрахувань (відсотків) ви-

робниками та імпортерами обладнан-

ня і матеріальних носіїв, із застосуван-

ням яких у домашніх умовах можна 

здійснити відтворення творів і вико-

нань, зафіксованих у фонограмах і (або) 

відеограмах відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 чер-

вня 2003 року № 992 "Про розмір від-

рахувань виробниками та імпортера-

ми обладнання і матеріальних носіїв, 

із застосуванням яких у домашніх умо-

вах можна здійснити відтворення тво-

рів і виконань, зафіксованих у фоно-

грамах 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 

59449, 59450, 59451, 59482, 59483, 59484, 59485, 59486, 59616, 59824, 60059, 

60156 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

59511, 59533, 60084, 60214, 60216 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

59488, 59489, 59490, 59491, 59714, 59974, 59975 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник звичайних даних 

59590 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

59788, 59861 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

59086, 59090, 59103, 59104, 59138, 59140, 59145, 59155, 59156, 59157, 59158, 

59174, 59184, 59216, 59217, 59218, 59219, 59260, 59283, 59284, 59297, 59298, 

59301, 59322, 59324, 59356, 59376, 59385, 59386, 59395, 59397, 59422, 59431, 

59452, 59462, 59465, 59493, 59494, 59495, 59496, 59497, 59498, 59515, 59529, 

59530, 59543, 59544, 59545, 59546, 59547, 59552, 59553, 59555, 59558, 59559, 

59560, 59561, 59562, 59563, 59584, 59585, 59586, 59642, 59643, 59649, 59700, 

59701, 59702, 59709, 59714, 59715, 59716, 59741, 59751, 59753, 59754, 59762, 

59783, 59784, 59792, 59796, 59838, 59839, 59868, 59898, 59948, 59949, 59950, 

59951, 59952, 59953, 59957, 59958, 59959, 59979, 59985, 59987, 60035, 60044, 

60045, 60046, 60047, 60048, 60049, 60050, 60051, 60052, 60053, 60065, 60066, 

60099, 60100, 60101, 60112, 60124, 60126, 60135, 60156, 60195, 60209, 60232, 

60240, 60255, 60288, 60332, 60334 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

59403, 59881, 60011 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

59080, 59081, 59091, 59105, 59106, 59107, 59128, 59132, 59133, 59147, 59159, 

59178, 59180, 59186, 59187, 59188, 59189, 59190, 59191, 59192, 59198, 59199, 

59220, 59228, 59229, 59230, 59231, 59232, 59233, 59236, 59237, 59238, 59239, 

59241, 59249, 59250, 59256, 59257, 59258, 59259, 59260, 59261, 59262, 59263, 

59264, 59265, 59266, 59267, 59268, 59269, 59291, 59292, 59293, 59294, 59295, 

59299, 59300, 59302, 59310, 59311, 59312, 59319, 59320, 59323, 59325, 59326, 

59354, 59363, 59364, 59365, 59370, 59374, 59378, 59379, 59380, 59381, 59382, 
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59383, 59384, 59390, 59393, 59394, 59396, 59398, 59399, 59407, 59408, 59409, 

59410, 59429, 59430, 59432, 59439, 59440, 59454, 59457, 59464, 59466, 59467, 

59468, 59469, 59470, 59471, 59472, 59516, 59531, 59533, 59534, 59541, 59570, 

59571, 59574, 59575, 59576, 59577, 59582, 59583, 59589, 59602, 59604, 59606, 

59607, 59608, 59610, 59611, 59631, 59632, 59633, 59634, 59635, 59636, 59637, 

59638, 59639, 59641, 59646, 59647, 59648, 59651, 59677, 59678, 59680, 59681, 

59682, 59683, 59685, 59688, 59693, 59694, 59695, 59704, 59705, 59706, 59711, 

59712, 59730, 59742, 59743, 59744, 59745, 59746, 59747, 59756, 59757, 59768, 

59769, 59779, 59791, 59797, 59801, 59810, 59812, 59822, 59823, 59842, 59843, 

59848, 59849, 59850, 59851, 59852, 59854, 59855, 59856, 59857, 59858, 59870, 

59875, 59877, 59879, 59880, 59882, 59883, 59888, 59895, 59896, 59900, 59901, 

59904, 59905, 59906, 59925, 59941, 59980, 59986, 60002, 60014, 60020, 60021, 

60022, 60030, 60031, 60037, 60039, 60040, 60042, 60069, 60072, 60083, 60091, 

60092, 60093, 60094, 60108, 60109, 60110, 60125, 60159, 60160, 60161, 60162, 

60163, 60164, 60165, 60166, 60167, 60168, 60169, 60170, 60172, 60174, 60181, 

60182, 60183, 60184, 60185, 60199, 60211, 60212, 60213, 60233, 60236, 60237, 

60238, 60239, 60241, 60254, 60256, 60257, 60258, 60259, 60260, 60261, 60262, 

60263, 60264, 60265, 60266, 60267, 60268, 60269, 60270, 60271, 60272, 60273, 

60274, 60275, 60276, 60277, 60278, 60279, 60280, 60281, 60282, 60283, 60284, 

60285, 60286, 60287, 60313, 60328, 60329, 60342, 60343, 60344 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

59642, 59714, 59762, 59767, 59853, 60044, 60045, 60046, 60047, 60048, 60049, 

60056, 60060, 60082 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

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, 59234, 59240, 59243, 59246, 59248, 59254, 59271, 

59272, 59273, 59309, 59321, 59347, 59353, 59375, 59387, 59392, 59400, 59402, 

59406, 59422, 59431, 59441, 59443, 59463, 59495, 59496, 59497, 59498, 59499, 

59500, 59501, 59502, 59504, 59505, 59506, 59507, 59508, 59509, 59514, 59518, 

59592, 59593, 59594, 59595, 59596, 59597, 59600, 59601, 59644, 59676, 59684, 

59690, 59691, 59703, 59719, 59720, 59721, 59723, 59724, 59725, 59731, 59754, 

59764, 59767, 59780, 59793, 59794, 59795, 59802, 59829, 59831, 59833, 59837, 

59840, 59841, 59844, 59845, 59846, 59847, 59861, 59862, 59865, 59885, 59893, 

59907, 59911, 59912, 59914, 59915, 59922, 59923, 59924, 59938, 59942, 59943, 

59944, 59948, 59963, 59964, 59967, 59978, 59982, 59984, 59997, 60001, 60003, 

60004, 60005, 60006, 60007, 60008, 60009, 60010, 60012, 60024, 60032, 60043, 

60044, 60045, 60046, 60047, 60048, 60049, 60056, 60060, 60061, 60073, 60076, 

60129, 60130, 60138, 60140, 60141, 60142, 60143, 60144, 60158, 60171, 60210, 

60231, 60234, 60235, 60242, 60245, 60246, 60288, 60322, 60323, 60324, 60325, 

60327, 60331, 60333, 60335, 60336, 60337, 60338 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

59176, 59275, 59481, 59535, 59536, 59537, 59538, 59609, 59689, 59968, 59969, 

60250, 60251, 60326 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

59145, 59155, 59156, 59157, 59160, 59252, 59427, 59542, 59653, 59689, 59735, 

59752, 59766, 59859, 59863, 59874, 59894, 59937, 59959, 59960, 59962, 59966, 

59970, 59972, 60013, 60134, 60139, 60155, 60157, 60248, 60345 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

59373, 59414, 59603, 59621, 59710, 59976, 60067, 60099, 60100, 60101, 60114, 

60115, 60116, 60173, 60201 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

59260, 59296, 59301, 59461, 59462, 59615, 59709, 60065, 60156 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

59522, 59523, 60197 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

59557 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

59079, 59284, 59288, 59385, 59493, 59494, 59551, 59599, 59605, 59733, 60019, 

60066, 60118, 60119, 60123, 60255 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

59737, 59749, 59958, 60035, 60232, 60339 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

59386, 59397, 59414, 59543, 59544, 59545, 59547, 59555, 59561, 59584, 59585, 

59586, 59649, 59697, 59699, 59714, 59715, 59716, 59748, 59853, 59898, 59976, 

60124 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

59076, 59077, 59094, 59095, 59096, 59097, 59098, 59099, 59101, 59134, 59136, 

59137, 59138, 59139, 59140, 59146, 59158, 59174, 59177, 59179, 59184, 59208, 

59209, 59210, 59211, 59212, 59213, 59214, 59215, 59216, 59217, 59218, 59219, 

59247, 59251, 59255, 59276, 59277, 59278, 59279, 59280, 59281, 59282, 59283, 

59285, 59297, 59298, 59301, 59322, 59324, 59356, 59358, 59366, 59367, 59368, 

59369, 59371, 59372, 59376, 59388, 59404, 59415, 59416, 59417, 59433, 59452, 

59453, 59458, 59459, 59460, 59492, 59503, 59510, 59517, 59524, 59525, 59528, 

59529, 59530, 59532, 59549, 59552, 59553, 59554, 59558, 59559, 59560, 59562, 

59563, 59587, 59588, 59598, 59617, 59618, 59619, 59642, 59643, 59645, 59650, 

59652, 59654, 59655, 59656, 59657, 59658, 59659, 59660, 59661, 59686, 59687, 

59696, 59700, 59701, 59738, 59740, 59741, 59750, 59751, 59753, 59755, 59783, 

59784, 59792, 59813, 59815, 59816, 59817, 59838, 59839, 59868, 59876, 59878, 

59886, 59887, 59899, 59909, 59918, 59919, 59920, 59949, 59950, 59951, 59952, 

59953, 59956, 59976, 59979, 59981, 59983, 59985, 59987, 59988, 59989, 59990, 

60025, 60026, 60027, 60028, 60029, 60033, 60034, 60036, 60038, 60050, 60051, 

60052, 60053, 60068, 60071, 60077, 60079, 60080, 60112, 60113, 60126, 60127, 

60131, 60132, 60135, 60137, 60147, 60148, 60149, 60153, 60154, 60176, 60177, 

60178, 60179, 60180, 60194, 60195, 60196, 60198, 60200, 60204, 60205, 60206, 

60209, 60215, 60217, 60218, 60240, 60243, 60244, 60252, 60289, 60290, 60291, 

60292, 60293, 60294, 60295, 60296, 60297, 60298, 60299, 60300, 60301, 60302, 

60303, 60304, 60305, 60306, 60307, 60308, 60309, 60310, 60311, 60312, 60314, 

60315, 60316, 60317, 60319, 60320, 60321, 60330, 60334, 60340, 60345 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

59314, 59315, 59316, 59395, 59456, 59702, 59818, 59819, 59820, 59897, 60097, 
60208, 60332 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

59974, 59975 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

59414, 59957, 60058, 60240, 60345 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

59961, 59965, 59966, 59970, 59971, 59972 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

59515, 59546, 59762, 59974, 59975, 60082 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

59327, 59328, 59329, 59330, 59331, 59332, 59333, 59334, 59335, 59336, 59337, 
59338, 59339, 59340, 59341, 59342, 59343, 59344, 59345, 59348, 59349, 59350, 
59465, 59569 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

59566, 59567, 59796, 59991, 59992 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

59794 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

59092, 59127, 59242, 59355, 59444, 59446, 59447, 59629, 59732, 59765, 59776, 
59866, 60018, 60041, 60229, 60249, 60253 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

59092, 59127, 59204, 59287, 59303, 59573, 59629, 59669, 59670, 59671, 59672, 
59673, 59674, 59675, 59776, 59789, 59790, 59803, 59804, 59866, 59871, 59872, 
59873, 59929, 59930, 59931, 59932, 59933, 59934, 59935, 59936, 60018, 60102, 
60150, 60151, 60152, 60229, 60249 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

59089, 59183, 59234, 59270, 59286, 59289, 59352, 59361, 59377, 59455, 59473, 
59474, 59475, 59476, 59477, 59478, 59479, 59480, 59487, 59513, 59519, 59520, 
59527, 59758, 59763, 59777, 59782, 59786, 59809, 59828, 59921, 59926, 59984, 
60062, 60063, 60078, 60098, 60120, 60193, 60202, 60203, 60230 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

59088, 59130, 59141, 59145, 59161, 59162, 59173, 59181, 59182, 59185, 59193, 
59194, 59195, 59196, 59197, 59203, 59205, 59206, 59207, 59234, 59235, 59244, 
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59245, 59270, 59304, 59305, 59306, 59307, 59308, 59313, 59317, 59318, 59346, 
59351, 59357, 59359, 59360, 59362, 59401, 59405, 59423, 59424, 59425, 59426, 
59428, 59441, 59448, 59512, 59513, 59519, 59520, 59539, 59540, 59550, 59556, 
59578, 59579, 59580, 59581, 59591, 59612, 59620, 59622, 59623, 59624, 59625, 
59626, 59627, 59630, 59662, 59663, 59664, 59665, 59666, 59667, 59668, 59679, 
59684, 59713, 59717, 59759, 59760, 59772, 59773, 59774, 59775, 59778, 59781, 
59786, 59787, 59805, 59806, 59807, 59808, 59826, 59832, 59834, 59835, 59836, 

59889, 59890, 59891, 59902, 59927, 59928, 59940, 59973, 59984, 59993, 59994, 
59995, 59996, 59998, 59999, 60000, 60054, 60055, 60078, 60085, 60086, 60087, 
60088, 60089, 60090, 60095, 60103, 60104, 60105, 60106, 60107, 60117, 60121, 
60122, 60133, 60186, 60187, 60188, 60189, 60190, 60191, 60192, 60219, 60220, 
60221, 60222, 60223, 60224, 60225, 60226, 60227, 60228, 60247 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

59521 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Обробка фольклору, придатна для сценічного показу 

59078, 59153, 59154 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

59770, 59771, 60075 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

59202, 59239, 59252, 59323, 59378, 59379, 59508, 59509, 59592, 59707, 59708, 

59782, 59788, 59798, 59903, 59921, 59940, 59984, 60078, 60081, 60219, 60220, 

60221, 60222, 60223, 60225, 60226, 60227, 60228, 60340 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

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, 

59234, 59235, 59240, 59245, 59246, 59252, 59253, 59260, 59270, 59274, 59282, 

59284, 59289, 59290, 59301, 59313, 59322, 59346, 59352, 59353, 59359, 59360, 

59361, 59377, 59378, 59379, 59385, 59400, 59401, 59403, 59406, 59419, 59420, 

59421, 59423, 59431, 59434, 59436, 59441, 59445, 59448, 59455, 59458, 59460, 

59463, 59481, 59487, 59488, 59489, 59491, 59495, 59496, 59497, 59498, 59499, 

59500, 59501, 59502, 59505, 59506, 59507, 59509, 59512, 59513, 59519, 59520, 

59533, 59550, 59557, 59600, 59609, 59612, 59613, 59626, 59627, 59629, 59642, 

59643, 59644, 59645, 59648, 59684, 59689, 59714, 59718, 59720, 59721, 59722, 

59723, 59724, 59725, 59726, 59727, 59728, 59729, 59734, 59735, 59739, 59752, 

59766, 59767, 59771, 59785, 59786, 59787, 59788, 59799, 59800, 59821, 59825, 

59826, 59856, 59860, 59862, 59863, 59865, 59881, 59884, 59888, 59910, 59911, 

59912, 59913, 59914, 59915, 59916, 59917, 59926, 59937, 59938, 59940, 59948, 

59954, 59955, 59959, 59960, 59962, 59963, 59966, 59968, 59969, 59970, 59972, 

60013, 60035, 60057, 60067, 60078, 60080, 60082, 60096, 60098, 60099, 60101, 

60102, 60103, 60110, 60111, 60128, 60133, 60134, 60136, 60137, 60138, 60139, 

60140, 60141, 60142, 60143, 60144, 60145, 60146, 60155, 60156, 60157, 60171, 

60203, 60224, 60231, 60232, 60248, 60250, 60318, 60328, 60340, 60341 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

59090, 59100, 59149, 59150, 59151, 59152, 59163, 59164, 59165, 59166, 59167, 

59168, 59169, 59170, 59171, 59172, 59221, 59222, 59223, 59224, 59225, 59226, 
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59227, 59246, 59290, 59389, 59391, 59406, 59411, 59412, 59413, 59418, 59419, 

59420, 59421, 59434, 59435, 59437, 59438, 59441, 59442, 59445, 59463, 59568, 

59572, 59613, 59628, 59640, 59644, 59698, 59736, 59761, 59785, 59811, 59814, 

59825, 59827, 59830, 59864, 59865, 59867, 59869, 59884, 59892, 59903, 59908, 

59922, 59923, 59924, 59939, 59945, 59946, 59947, 59954, 59955, 59977, 60015, 

60016, 60017, 60023, 60070, 60074, 60207, 60341 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

60175 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

59200, 59201, 59274, 59614, 60064, 60096 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

59175, 59521, 59548, 59690, 59691, 59692 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

59094, 59095, 59096, 59097, 59098, 59099, 59301, 59495, 59496, 59497, 59498, 

59499, 59500, 59501, 59502, 59526, 59564, 59565, 60035, 60057, 60111, 60128 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

59131, 59253, 59278, 59279, 59282, 59406, 59434, 59436, 59465, 59592, 59614, 

59700, 59702, 59739, 60156, 60171, 60210 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 59648 
# Sociopath (псевдонім) 59411, 59412, 59413 
220V (псевдонім) 59359 
Demian Feriy (псевдонім) 59786, 59787, 59788 
Dimitris Krist (псевдонім) 59926 
EPOLETS (псевдонім) 59088 
Eugene Elias (псевдонім) 59593, 59594, 59595, 59596, 59597 
Eukhenia (псевдонім) 59591 
ILLARIA (псевдонім) 59183 
Margo Gontar (псевдонім) 60103 
Natali Dali (псевдонім) 59926 
Natali Goldman (псевдонім) 59613 
Quick, Doublek (псевдонім) 59286 
Абизов Вадим Євгенович 60249 
Абрамова Людмила Георгіївна 59892 
Авдєєва Галина Костянтинівна 60084 
Аверіна Катерина Сергіївна 60291, 60293 
Авраменко Олександр Миколайович 59327 
Агієнко Ірина Вікторівна 59108, 59109, 59110, 59111 
Адаменко Микола Ігорович 59276 
Аделаджа Сункамі Сандей 60004, 60005, 60006, 60007, 60008, 60009, 60010, 

60011, 60012 
Ажиппо Олександр Юрійович 60077 
Азаров Олексій Дмитрович 60254 
Азаров Руслан Володимирович 60037 
Аксьонов Сергій Вікторович 59482, 59483, 59484, 59485, 59486 
Аксюта В’ячеслав Геннадійович 59431 
Албул Ірина Володимирівна 60314, 60318 
Алексіюк Ігор Леонтійович 60170 
Алєксєєв Олександр Олександрович 59992 
Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна 59992 
Алєксєєнко Олена Юріївна 60332 
Алиса Тарк (псевдонім) 60330 
Алієв Наріман Рідьванович 59204 
Альнасер Ейяд 59751 
Альошечкін Сергій Анатолійович 59629 
Анастасія Вапліте (псевдонім) 59794 
Андон Пилип Іларіонович 59158 
Андреєв Артем Сергійович 59377 
Андрей Царь (псевдонім) 59181 
Андрієвська Тетяна Андріївна 60194 
Андрієнко Петро Дмитрович 60030, 60031 
Андрій Лучанко (псевдонім) 60117 
Андрійчук Олександр Валентинович 59810 
Андрусенко Ганна Василівна 59798, 59800 
Андрусенко Ірина Володимирівна 59345 
Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana) 59361, 59763 
Аносов Іван Павлович 60308 
Анофрієв Василь Григорович 60176 
Антипкін Юрій Генадійович 59356 
Антишева Юлія Федорівна 59714 
Антонов Олександр Олександрович (Antonov 
Alexander Alexandrovich ) 

60053 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Антонов Олександр Олександрович (Antonov 
Alexander Alexandrovich) 

60050, 60051, 60052 

Анфімова Галина Вікторівна 59920 
Арбатманова Ірина Леонідівна 60156 
Артамонов Євген Борисович 59633, 59634, 59635, 59636, 59637, 59638, 59639 
Артьомов Ігор Володимирович 60109 
Артьомова Аліна Вадимівна 60109 
Астаф'єв Костянтин Сергійович 60059 
Атаманюк Віктор Петрович 59492 
Афанасьєва Олена Леонідівна 59397, 59543, 59544, 59545, 59546, 59547 
Афіян Володимир Едуардович 59762 
Бабаєв Анатолій Максимович 60180 
Бабенко Віктор Віталійович 59434, 59435, 59436, 59437, 59438 
Бабенко Наталія Вікторівна 59442 
Бабина Олена Євгенівна 59086, 59899 
Бабінець Василь Михайлович 59302 
Багрій-Заяць Оксана Андріївна 59849, 59850, 59851, 59852 
Бадаєв Юрій Іванович 59085 
Бакурова Анастасія Андріївна 60047, 60048 
Балан Микола Макарович 59576 
Балахонова Олеся Василівна 59715, 59716 
Балдинюк Олена Дмитрівна 59815, 59817 
Барабанова Юлія Олексіївна 59468 
Баранов Сергій Миколайович 60242 
Баранова Ірина Григоріївна 59615 
Барановський Андрій Сергійович 59394 
Барановський Віктор Леонідович 60019 
Бараш Юрій Савелійович 59115 
Барбе Адріан Михайлович 59180 
Бармак Олександр Володимирович 60040 
Бартєнєва Юлія Вадимівна (Yulia Barteneva) 60000 
Басараб Руслан Михайлович 59608, 59705 
Басс Олександр Борисович 59258, 59259 
Бахолдіна Олена Іванівна 59532 
Бачур Дмитро Валерійович 60059 
Бебко Валерій Павлович 60054, 60055 
Бебко Юлія Олександрівна (Юлія Саніна) 60054, 60055 
Бегей Василь Амброзійович 59768, 59769 
Беденюк Олена Сергіївна 59496 
Бедрило Михайло Михайлович 59642, 59643 
Безкровний Михайло Михайлович 60021 
Безлюдна Віта Валеріївна 60312 
Безлюдний Роман Олександрович 60312 
Безпрозванна Валентина Михайлівна 59392 
Белова Олена Костянтинівна 60027 
Бербец Віталій Васильович 60315 
Березницький Віктор Іванович 59677, 59678 
Березовський Олег Миколайович (BON) 59089 
Беркалов Артьом Олексійович 59444 
Беспалов Сергій Анатолійович 60181 
Беспалов Сергій Юрійович 59093 
Бешенцева Оксана Анатоліївна 59301 
Бєлєнков Віталій Валентинович 59310, 59311, 59312 
Бєлікова Наталія Олександрівна 59693, 59694, 59896 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бєлоусов Сергій Валентинович (Ainhaya) 59998, 59999 
Бєляєв Василь Васильович 60238 
Битько Андрій Миколайович 59397 
Битько Юрій Миколайович 59397, 59543, 59545, 59546, 59547 
Бичков Олег Анатолійович 59460 
Бичкова Ніна Григорівна 59458, 59459 
Бичкова Світлана Анатоліївна 59458, 59459 
Бібіков Ярослав Іванович 59695 
Бідняк Михайло Нестерович 60148 
Бідняк Михайло Несторович 59657 
Біла Наталя Анатоліївна (Наталя Холодна ) 59127 
Білан Андрій Миколайович 59325 
Білан Віталій Петрович 59302 
Білан Миколай Миколайович 59325 
Білан Степан Миколайович 59325 
Білас Андрій Андрійович 60080, 60081 
Білецький Анатолій Якович 59262, 59469, 59471, 59472 
Біловодська Олена Анатоліївна 59298 
Білозецький Іван Ігорович 59495 
Білозір Оксана Володимирівна 59911 
Білоконь Катерина Сергіївна 59750 
Білошапка Інна Сергіївна 59670, 59671, 59672, 59673, 59674, 59675 
Біляй Оксана Анатоліївна (Соломія Зеленська) 60075, 60076 
Біньковська Яна Петрівна 59669, 59670, 59671 
Блажієвська Наталія Ігорівна 60044, 60045, 60046, 60047, 60048 
Блашкун Дмитро Олександрович 59263 
Блеска (псевдонім) 59248 
Близнюк Микола Дмитрович 59367, 59368 
Блиндарук Андрій Олександрович 59085 
Бобиль Володимир Володимирович 59126 
Бобошко Ольга Олексіївна 60032 
Бобров Ален Євгенійович 59463 
Бобровников Вячеслав Анатолійович 59562, 59563 
Бобровникова Раїса Григорівна 59562 
Бовкун Тетяна Вікторівна 59212 
Богатирьова Юлія Миколаївна 59782 
Богачов Сергій Валентинович 59831 
Богданенко Артем В'ячеславович 59546 
Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна 59348 
Богданов Олексій Борисович 59646 
Богданович Володимир Юрійович 60195 
Богославець Олексій Ігорович 59903 
Богуславська Наталья Юріївна 59247, 60334 
Боднар Тетяна Олександрівна 59549 
Боднарчук Ігор Орестович 59631 
Бодня Олексій Сергійович 59730 
Божидарнік Віктор Володимирович 59810 
Божок Наталя Олексіївна 59119 
Бойко Ірина Трохимівна 59914 
Бойцанюк Світлана Іванівна 59096 
Бойчук Тарас Миколайович 59180 
Болгов Григорій Олексійович (Григорий Болгов) 59518 
Болотова Оксана Миколаївна 59453 
Болтян Віталій Михайлович 60339 
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Большаков Вадим Миколайович 60185 
Бондарева Олена Євгенівна 59349 
Бондаренко Алла Володимирівна 59714 
Бондаренко Галина Василівна 60314 
Бондаренко Дмитро Вікторович 59603 
Бондаренко Дмитро Миколайович 59397, 59515, 59543, 59544, 59546, 59547 
Бондаренко Едуард Ігорович 59957 
Бондаренко Зоя Юріївна 60280 
Бондарчук Василь Святославович 60233 
Борисенко Віталій Миколайович 59456 
Борисенко Олексій Андрійович 59297 
Борисенко Олена Євгенівна 59452 
Борисюк Борис Васильович 59779 
Борисюк Олександр Борисович 59779 
Боровіков Олександр Михайлович 60022 
Бородавко Оксана Олександрівна 59415, 59416, 59417 
Бородашкін Данило Сергійович 59133 
Борсук Олександр Анатолійович 59210 
Боряк Геннадій Володимирович 59509, 59725 
Ботвинко Валерія Вікторівна 59796 
Бріскін Юрій Аркадійович 59561 
Броницька Владислава Володимирівна 60215 
Бруєва Анастасія Ігорівна 60044 
Брюханова Наталія Олександрівна 60026, 60027, 60028 
Брюховецький Олександр Борисович 60021 
Бугаєв Сергій Юрійович 60128, 60129, 60130 
Бузинська Валентина Євстафіївна 59727 
Булгакова Юлія Вадимівна 59120, 59121 
Бурим Андрій Григорович 60150 
Бурлака Віктор Васильович 60283 
Бурлаков Михайло Вікторович 59236, 59237, 59238, 59239, 59240, 59756, 59757 
Буряк Аліна Вікторівна 59216 
Бутенко Валерій Григорович 59140 
Бутко Володимир Іванович 59767 
Бутрін Олександр Адольфович 59735 
Бучківська Галина Вікентіївна 59341 
Бушинська Людмила Степанівна 59275 
Бушнєва Валерія Олександрівна 59132 
Вайнер Даніель Володимирович 59448 
Вакуленко Дмитро Вікторович 59105, 59106 
Вакулюк Олександр Ігорович (Vakulyuk Aleksandr) 60230 
Вандаловський Михайло Сергійович 59921 
Вандер Фил (псевдонім) 59612 
Ванюшанік Юлія Петрівна 60125 
Вараниця Микола Миколайович 59081 
Варіна Ганна Борисівна 60300, 60301, 60302, 60303, 60304, 60305, 60306 
Вартанян Василь Михайлович 60109 
Вартік Ірена Вячеславівна 59391 
Васик Олександр Миколайович 59830 
Василевич Віталій Вацлавович 59991 
Васильєв Ігор Анатолійович 59397, 59515, 59543, 59545, 59546, 59547 
Васильєв Олександр Сергійович 60172 
Василькова Наталія Володимирівна 59138 
Васюра Анатолій Степанович 59363, 59364, 59396, 59575 
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Васютина Ганна Олександрівна 59186 
Васютіна Катерина Сергіївна 60235 
Вахняк Надія Вікторівна 60289 
Ваценко Анжела Володимирівна 59285 
Ващук Олексій Миколайович 60159 
Вдовенко Наталія Михайлівна 59218 
Великий Олександр Анатолійович 59187, 59188, 59189, 59190, 59191 
Великодний Віктор Олександрович 59173 
Величко Володимир Леонідович 60233 
Величко Олег Миколайович 59606, 59607 
Вержбицький Богдан Володимирович 59616 
Веркулич Роман Валентинович 59670, 59673, 59674 
Верхола Михайло Іванович 59302 
Веха Олексій Олександрович 59080 
Висоцький Олександр Дмитрович 59811 
Виталий Галай (псевдонім) 59185 
Віктор Аксакал (псевдонім) 59940 
Віктор Пайгерт (псевдонім) 59441 
Вініченко Сергій Леонідович 59374 
Вінник Максим Олександрович 59132, 59133 
Віннікова Наталія Миколаївна 59510 
Віслобоков Кирил Асенович 59511 
Вітрук Роман Олексійович 59685 
Вітт Ольга Алєксандровна (Витт Ольга Александ-
ровна / Anarion, Анарион) 

59770, 59771 

Власенко Євгенія Володимирівна (Соломія Сласна) 59997 
Власова Валерія Гаврилівна 59342 
Влах Віталій Вікторович 59291 
Вовк Андрій Іванович 60127 
Вовк Ірина Андріївна 60215 
Вовк Катерина Володимирівна 59392 
Водяник Олексій Володимирович 59714 
Вознюк Андрій Андрійович 59991, 59992 
Вознюк Ірина Олександрівна 59544 
Войтенко Володимир Іванович 60002 
Войтко Вікторія Володимирівна 59440 
Войток Олег Григорович 59228, 59229, 59230, 59231, 59232, 59233 
Волинець Андрій Павлович 60014 
Воліков Юрій Миколайович 59402 
Волкова Тетяна Валеріївна 59903 
Волкова Юлія Василівна 60025 
Волошин Сергій Олександрович 60112 
Волошина Людмила Іванівна 59403 
Вольський Олег Павлович 59264 
Воля Володимир Андрійович 60258 
Воробець Василь Іванович 59602 
Воробйова Ганна Вікторівна 60262 
Воронін Максим Борисович 60212 
Воротилін Валерій Вікторович (Влад Нечеса) 59175 
Ворох Олександр Анатолійович 60202 
Вячеславій (псевдонім) 59626 
Гавинський Євген В'ячеславович 60329 
Гаврилюк Дмитро Васильович 59672, 59675 
Гайворонський Олександр Вікторович 60067 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

516 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Галенко Олег Олександрович 60131 
Галушка Наталія Вікторівна 60014 
Галюк Костянтин Валерійович 60032 
Галянт Галина Володимирівна 60156 
Гандзюк Володимир Андрійович 59392 
Гапотій Віктор Дмитрович 59645 
Гапочка Катерина Вікторівна 59512, 59513 
Гапчинська Євгенія Геннадіївна 59419, 59420, 59421 
Гарбар Сергій Пилипович 59198, 59199 
Гаркавцев Євген Ігорович 59644 
Гаркавченко Віталіна (псевдонім) 59245 
Гармаш Ольга Володимирівна 60029 
Гарячевська Дар'я Володимирівна 59980 
Гарячевська Ірина Василівна 59980 
Гейко Валентина Василівна 59983 
Гембаровський Микола Васильович 59099 
Гемселл-Деніельсон Крістіна 59919 
Герасименко Михайло Васильович 59714 
Герасимов Володимир Володимирович 60037 
Герасимов Олег Іванович 59650 
Герасимчук Зоряна Вікторівна 59174, 59853 
ГЕРОЯМ СЛАВА ТМ (псевдонім) 60070 
Геруш Ігор Васильович 59180 
Гетьман Юлія Михайлівна 59676 
Гирич Ігор Борисович 59718 
Гігіняк Вячеслав Федорович 60182 
Гільберг Тетяна Георгіївна 59330 
Гінтова Марина Герцівна 59081, 59374 
Глинько Олексій Ігорович 59385 
Глинянський Сергій Володимирович 60214, 60215, 60216 
Глобін Ярослав Сергійович 59684 
Глух Андрій Ігорович 60127 
Глух Ігор Семенович 60127 
Глушак Альона Анатоліївна 60069 
Глушков Олександр Васильович 59714 
Гнатюк Дмитро Валентинович 60279 
Гнатюк Лілія Романівна 60056, 60060 
Гнатюк Сергій Валентинович 60282 
Говорун Павло Феодосійович 59568 
Гойда Ніна Григорівна 59605 
Головацький Андрій Степанович 59461 
Головачук Ігор Павлович 60233 
Головко Олександр Олександрович 59888 
Головчук Іван Васильович 59533 
Голодняк Микола Володимирович 59827 
Голоцуков Геннадій Володимирович 60181 
Голуб Катерина Павлівна 60208 
Голуб Катерина Павлівна (Кетя Птичка) 60207 
Голуб Олена Володимирівна 59508 
Голубнича Галина Ігорівна 59878 
Голубнича Галина Петрівна 59528, 59529, 59530 
Гончаренко Іван Олександрович 59591 
Гончаренко Олексій Геннадійович 59142 
Гончарова Ірина Юріївна 59163, 59164, 59165, 59166, 59167, 59168, 59169, 

59170, 59171, 59172 
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Горбань Тетяна Костянтинівна 59160 
Горбатюк Андрій Юрійович (Андрій Лучанко) 59351 
Горбач Людмила Володимирівна 59344 
Гордієнко Тетяна Богданівна 59606, 59607 
Гордій Богдан Юрійович 59398, 59399 
Гордійчук Мирон Григорович 59521 
Горичевський Максим Святославович 59546 
Горлов Богдан Валерійович (SНANTI PEOPLE) 60098 
Горобець Світлана Василівна 60127 
Горохівська Світлана Петрівна 59542 
Горошкіна Олена Миколаївна 59336 
Горюнова Юлія Леонідівна 59193, 59194, 59195, 59196, 59197 
Град Іван Володимирович 59098 
Гречка Олександр Дмитрович 59791 
Гречко Олександр Миколайович 59215 
Григорова Дар'я Миколаївна 60285 
Григорцевич Юрій Олександрович 59575 
Гриценко Володимир Григорович 59524 
Гриценко Олена Аврамівна 60215 
Гришин Віктор Миколайович 59699 
Гришкун Євгеній Олександрович 59555 
Грігорьєва Алла Алєксєєвна (Григорьева Алла Алек-
сеевна / Чароит) 

59771 

Грідасова Анна Вікторівна 59112 
Грінченко Сергій Володимирович 59876 
Гроль Володимир Васильович 59823 
Грузева Тетяна Степанівна 59392 
Губанов Олександр В'ячеславович 60172 
Губін Кирил Григорович 60215 
Гузєєв Андрій Олексійович 59321 
Гузь Наталія Василівна 60292, 60297, 60298, 60299 
Гук Ігор Богданович 59302 
Гула Світлана Анатоліївна 60239 
Гуменний Євген Олександрович 59178 
Гураков Олександр Анатолійович 59717 
Гур'єв Сергій Омелянович 59367, 59368, 59369 
Гуржій Олександр Іванович 60141 
Гурін Любомир Андрійович 59439 
Гуселетова Наталія Володимирівна 59368 
Гуцол Лариса Петрівна 59605 
Гуща Сергій Генадійович 59532 
Давиденко Надія Миколаївна 59216, 59217 
Давидченко Володимир Іванович 59863 
Давидюк Віталій Віталійович 59869 
Давидюк Дмитрій Віталійович 59869 
Даниленко Діана Артурівна 59397, 59543, 59545, 59546 
Данильян Олег Геннадійович 60216 
Данілін Ярослав Іванович 60024 
Дановський Олександр Георгійович 59749 
Данченко Юлія Михайлівна 59649 
Данюк Микола Калевич 59766 
Дарина Ильченко (псевдонім) 59526 
Дашкієв Григорій Миколайович 59433, 60240 
Дашкова Анна Миколаївна 60021 
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Двойних Костянтин Євгенович 59886 
Дворник Валентин Миколайович 59280 
Девяткова Олена Олексіївна 59546 
Деділова Тетяна Вікторівна 60034 
Деева Наталія Володимирівна 59941 
Дейсан Аліна Олександрівна 59269 
Демидко Леонід Сергійович 60065 
Демидова Ганна Олегівна 60253 
Демченко Веніамін Генадійович 59395 
Демченко Олена Михайлівна 60126 
Денесюк Руслан Михайлович 59888 
Денисов Ігор Геннадійович 60300, 60301 
Деркач Денис Олександрович 59289 
Десятник Віктор Володимирович 59380, 59381, 59383, 59384, 59570, 59571 
Дехтяр Марина Михайлівна 59659 
Джала Василь Романович 59574 
Дзевульська Ірина Вікторівна 59462 
Дзьобань Олександр Петрович 60216 
Дзяк Георгій Вікторович 59736, 60127 
Дикуха Ігор Михайлович 60124 
Дима Артур Геннадійович 59761, 59867 
Дишко Олеся Леонідівна 59693, 59694 
Дияк Яніна Владиславівна 59521 
Дідик Лідія Миколаївна 59752 
Дідківський Артур Миколайович 59261 
Дідух Валерій Дмитрович 59293, 59294, 59295, 59680, 59681, 59682, 59683, 

59745, 59746, 59747 
Длужевський Андрій Олександрович 59638 
Дмитренко Катерина Володимирівна 59387 
Дмитренко Марина Іванівна 59279 
Дмитрий Крондор (псевдонім) 60113 
Дмитриченко Микола Федорович 59949 
Дмитров Олександр Вікторович 60014 
Добривечер Анастасія Денисівна 59205 
Добривечер Софія Денисівна 59205 
Добриднєва Ганна Юріївна 59203, 59973 
Добровольський Олексій Валерійович 59515 
Долженко Дмитро Олегович 59758, 59759, 59760 
Должковий Олександр Сергійович 60264 
Долматов Анатолій Іванович 59454, 60108 
Долматова Олена Володимирівна 59714 
Дольський Олександр Анатолійович 59937, 59938 
Домченко Ірина Ігорівна (Арина Домски) 60219, 60220, 60221, 60222, 60223, 60224, 60225, 

60226, 60227, 60228 
Допіряк Олександр Володимирович 59368 
Дороніна Тетяна Олександрівна 59671, 59673, 59674 
Дорохович Антонелла Миколаївна 59953 
Доценко Наталія Володимирівна 60343, 60344 
Дрейс Юрій Олександрович 59267, 59269 
Дригола Олексій Георгійович 59282 
Дроботенко Владислав Анатолійович 59159 
Дроботенко Сергій Миколайович 59427 
Дрогобицька Оксана Ярославівна 60079 
Дрогомирецька Мирослава Степанівна 60132 
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Дроздов Олексій Леонідович 59736, 59751, 60126, 60127 
Дронов Володимир Миколайович 60092 
Дронов Олександр Вікторович 60175 
Другальов Валерій Володимирович 59984 
Друзь Валерій Анатолійович 60077 
Дубініна Ольга Валеріївна 59588 
Дубінченко Євген Анатолійович 59925 
Дуда Лариса Ігорівна 60078 
Дудок Тарас Григорович 59879 
Дунай Юрій Богданович 59204 
Дуфанець Ігор Богданович 59102, 59103, 59104 
Дьомін Владислав Валерійович (Vladyslove) 59448 
Дьомін Олександр Вадимович 59299, 59300 
Дягтяренко Ігор Олегович 59897 
Дячук Дмитро Дмитрович 59392 
Елен Ви (псевдонім) 59702 
Елена Парфенюк (псевдонім) 59689 
ЕЛЬ ШАББАХ Мохамед Адлі Абдульрахман 59516, 59517 
Елькаді Махмуд Мохамед Реда Ельсаєд 59452 
Етніс Леонід Олександрович 59796 
Євсєєв Владислав В'ячеславович 59439, 59980 
Євчин Руслан Миронович 59464 
Єгер Максим Дмитрович 60014 
Єгоров Сергій Олександрович 59950 
Єгорова Лілія Михайлівна 60066 
Єйкович Андрій Юрійович 59397, 59543, 59544, 59546, 59547 
Єремеєва Тетяна Вікторівна 59755 
Єременко Олександр Федорович 60135 
Єрмаков Сергій Сидорович 59880 
Єрмакова Олена Анатоліївна 60035 
Єрмоленко Світлана Яківна 59328 
Єрмолова Марія Ігорівна 59650 
Єфімов Дмитро Володимирович 60003 
Жабєєв Володимир Павлович 59887 
Жабєєв Георгій Володимирович 59887 
Жабєєв Павло Володимирович 59887 
Жабченко Ірина Анатоліївна 59356 
Жадько Віктор Олексійович 60136 
Жалдак Ірина Анатоліївна 59992 
Жданенко Світлана Борисівна 60216 
Жегулович Зінаїда Єгорівна 59796 
Жежера Анатолій Іванович 59403 
Жейнова Світлана Сергіївна 60290 
Железняк Вікторія Валеріївна 59122, 59123 
Железняк Катерина Леонідівна 60147, 60148 
Железцова Олена Анатоліївна (Елена Железцова) 59518 
Жембровський Олексій Анатольєвич 59789, 59790, 59871, 59872, 59873, 59929, 59930, 

59931, 59932, 59933, 59934, 59935, 59936 
Жеребятьєв Денис Петрович 59365 
Жерновнікова Яна Вікторівна 60077 
Жигаревич Оксана Костянтинівна 59647 
Жижченко Наталія Олександрівна 60120, 60121, 60186, 60187, 60188, 60189, 60190, 

60191, 60192 
Жмеренецький Олексій Сергійович 60023 
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Жмурко Сергій Миколайович 59680 
Жузбаєв Мурат Шаншірбаєвич 60058 
Жук Марія Григорівна 59328 
Жуков Георгій Георгійович 59287 
Жуков Дмитро Георгійович 59900, 59901 
Журавльов Юрій Володимирович 59649 
Журавльова Олена Вікторівна (Zhuravleva Elena) 59802 
Журба Володимир Валерійович 59202 
Журба Яніна Олексіївна 59202 
Забігаєв Іван Володимирович 60037 
Забілий Руслан Володимирович 59719 
Заблоцький Павло Олександрович 59741 
Заболоцький Віктор Васильович (ВІТЯЗЬ) 59322 
Забужко Оксана Степанівна 60137 
Завалка Тарас Михайлович 59602 
Загребельна Альона Юріївна 59205 
Загребельна Наталія Вячеславівна 60156 
Задорожний Дмитро Анатолійович 59898 
Зайончківський Володимир Володимирович 60238 
Зайцев Андрій Володимирович 59285 
Зайцева Тетяна Олексіївна 60252 
Залізко Юлія Володимирівна 60049 
Залізняк Марта Степанівна 59095, 59502 
Залісна Юліанна Дмитрівна 60209 
Запорожець Юлія Сергіївна 59482, 59483, 59484, 59485, 59486, 59487 
Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім) 59339 
Захаркевич Оксана Василівна 59320 
Захарченко Віталій Іванович 59715, 59716 
Захарченко Микита Сергійович 60097 
Захарчук Ольга Сергіївна 59373 
Зацепін Олександр Вікторович 60022 
Заярний Олексій Володимирович 59941 
Зварич Світлана Дмитрівна 59392 
Звір Сергій Ігорович 59132 
Здрок Тетяна Михайлівна 59543, 59546 
Зеленська Алла Миколаївна 59860 
Зеленюх Олександр Михайлович 59102, 59103, 59104 
Зеліско Інна Михайлівна 59211 
Зенін Андрій Петрович 60214 
Зібцев Сергій Вікторович 59210 
Зіль Артем Валерійович 60248 
Зінченко Тетяна Володимирівна 59953 
Зінчук Роман Сергійович  60254 
Злобін Вікторія Михайлівна 59543 
Злочевська Любов Опанасівна 59137 
Змеєва Валентина Вікторівна (Эва Вэйдэн, Eva 
Veyden) 

59304, 59305, 59306, 59307, 59308, 59309 

Змієвський Анатолій Валерійович 59532 
Зоряна Мирослава Іванівна (псевдонім) 59348 
Зубковська Ганна Геннадіївна 59736, 60126, 60127 
Зуєнко Марина Олексіївна 59350 
Зюков Олег Леонідович 59392 
Иван Поклонский (псевдонім) 59519, 59520 
Иеромонах Вячеслав (Максименко) (псевдонім) 59894 
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Ирина Говоруха (псевдонім) 60114, 60115, 60116 
Іваненко Вячеслав Іванович 59974, 59975 
Іванищук Андрій Анатолійович 59134 
Іваній Маргарита Валентинівна 59649 
Іванов Сергій Миколайович 60181, 60182, 60183, 60184, 60185 
Іванов Станіслав Миколайович 60214, 60215, 60216 
Іванова Раїса Петрівна (Іванченко Раїса Петрівна) 60142 
Іванус Галина Федорівна 59129 
Іванченко Раїса Петрівна (псевдонім) 60143, 60144 
Івасенко Віктор Петрович 59617, 59618, 59619 
Івасик Наталія Орестівна 59737 
Івасюк Надія Олексіївна 60156 
Івасюк Оксана Михайлівна 59726, 59727, 59729 
Іващенко Ігор Станіславович 59401 
Івлічев Володимир Петрович 60181, 60182, 60183, 60184, 60185 
Івлічєв Владислав Володимирович 60181, 60182 
Івончик Олег Сергійович 59362 
Івченко Олександр Васильович 59386 
Ігнатенко Петро Петрович 59158 
Ільїнська Ніна Іллівна 59349 
Ільницький Денис Олександрович 59138 
Ільченко Ірина Степанівна 60313 
Ітигілов Олександр Олександрович 59153 
Іцковська Ірина Владиславівна 59087 
Кавунник Валентин Леонідович 59718 
Кадученко Ігор Олександрович 60073 
Кайнаран Юрій Валерійович 59515 
Калайда Олег Сергійович 59521 
Калиновський Юрій Юрійович 60216 
Калініна Римма Львівна 60156 
Калінчук Аліна Юріївна 60287 
Калмикова Юлія Сергіївна 59979, 60123 
Калугер Анна Олександрівна 59521 
Кальницький Олександр Миколайович 59670, 59671, 59672, 59675 
Калюжна Катерина Володимирівна 59397, 59545 
Камінська Тетяна Михайлівна 60215 
Капєльнікова Єва Веніамінівна 59560 
Капко Любомир Іванович 59574 
Каплун Валентина Аполінаріївна 59742 
Каплун Павло Григорович 59881 
Капустенко Іван Віталійович 59284 
Капустеринський Роман Володимирович 59090, 59091 
Капуш Олександр Григорович 59628 
Карамшук Олексій Олександрович 59270 
Карельська Євгенія Валеріївна 59173 
Кармазін Вячеслав Миколайович 60213 
Кармазіна Наталя Вячеславівна 59531 
Карманний Євгеній Вадимович 60214 
Карпенко Станіслав Романович 59606, 59607 
Кас'ян Павло Володимирович 59896 
Каткова Тетяна Анатоліївна 60300, 60301, 60302, 60303, 60304, 60305 
Катя Бент (псевдонім) 59621 
Кашкалда Діна Андріївна 60025 
Квашніна Марина Володимирівна 59610 
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Квітка Валентин Володимирович 59397, 59547 
Квітка Катерина Валеріївна 59555 
Кедровський Віталій Сергійович 59251 
Келембетов Іван Володимирович 60022 
Кец Дмитро Олександрович 59842, 59843 
Кириленко Олександр Михайлович 59363 
Киричок Павло Петрович 59388 
Кільян Андрій Миколайович 59650 
Кіра Ленко (псевдонім) 59764 
Кірдіна Олена Миколаївна 60015, 60016, 60017 
Кірсанов Віктор Федорович 60181 
Кічик Станіслав Володимирович 59824, 59825 
Клименко Олександр Анатолійович 59791 
Клочко Юлія Володимирівна 60272 
Князєв Володимир Володимирович 60092 
Коба Вячеслав Григорович 59086 
Кобернік Сергій Георгійович 59329 
Кобзар Олена Іванівна 59350 
Кобилін Анатолій Михайлович 60094 
Кобилін Олег Анатолійович 60094 
Кобильнік Лілія Миколаївна 60292, 60293, 60299, 60305 
Коваленко Вячеслав Леонідович 59212 
Коваленко Вячеслав Олегович 59090, 59091 
Коваленко Інна Ігорівна 60216 
Коваленко Марта Валентинівна 59893 
Коваленко Микола Микитович 59517 
Коваленко Оксана Ярославівна 60200 
Коваленко Олександр Сергійович 60149 
Коваленко Олена Едуардівна 60026, 60028 
Коваленко Роман Романович 59329 
Коваленко Сергій Леонідович 59151 
Ковалишин Олександр Борисович (Александр Елена, 
Олександр Олена, Alex Helen) 

60173 

Коваль Ганна Володимирівна 59700 
Коваль Інна Олегівна 59823 
Коваль Наталія Юріївна 59081 
Ковальов Андрій Олексійович 59777, 59778, 59954, 59955 
Ковальов Андрій Петрович 60041 
Ковальова Алла Анатоліївна 59515 
Ковальова Марія Олексіївна 59424, 59425, 59426 
Ковальчук Володимир Олександрович 59100 
Ковальчук Григорій Олексійович 59358, 59660 
Ковальчук Микола Анатолійович 59403 
Ковальчук Олександр Іванович 59461, 59462 
Ковбатюк Марина Володимирівна 59899, 60043 
Ковжога Сергій Олексійович 60214 
Ковиршіна Олєся Сєргєєвна (Ковыршина Олеся Сер-
геевна) 

59770 

Коврін Євгеній Євгенійович 60201 
Ковтун Володимир Сергійович 59260 
Ковтун Наталія Ярославівна 59497 
Когут Юрій Іванович 59076, 59079, 59465, 60256, 60257 
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна 59415, 59416, 59417 
Кожушко Світлана Павлівна 59615 
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Козак Людмила Василівна 59978 
Козій Тетяна Петрівна 59838, 59839 
Козіна Жаннета Леонідівна 59880 
Козлова Олена Іванівна 59378, 59379 
Козьяков Сергій Вікторович 59882 
Кокот Володимир Романович 59388 
Колбасін В'ячеслав Олександрович 59299, 59300 
Колесник Михайло Юрійович 60334 
Колесникова Ніна Федорівна 59378, 59379 
Колесніков Руслан Анатолійович 60203 
Коломієць Владислав Павлович 59792 
Коломієць Леонід Володимирович 59606, 59607 
Колосніченко Марина Вікторівна 59870 
Колотій Андрій Всеволодович 59608, 59704 
Коляда Наталія Миколаївна 59815, 60314 
Комар Наталія Григорівна 59376 
Комаров Костянтин Юрійович 59576 
Компанець Катерина Андріївна 59657, 59658, 59659 
Конєв Віталій Іванович 60071 
Конєва Тетяна Михайлівна 59350 
Коник Григорій Іванович 59714 
Конишев Генадій Аркадійович 60158 
Конишев Сергій Вікторович 59382 
Конін Валерій Вікторович 59467 
Коновальчук Георгій Олександрович 59539, 59540 
Кононенко Наталія Іванівна 59371, 59372 
Конончук Олександр Борисович 60321 
Конотоп Віталій Вікторович 59265 
Константинов Валерій Валерійович 59859 
Копитко Наталія Олександрівна 59256 
Копняк Зоя Сергіївна 60270 
Корбаков Сергій Олександрович (SERGE 
CURRANSHEE) 

59998, 59999 

Коренчук Олена Євгенівна (Helena Art) 59884 
Коренькова Тетяна Валеріївна 59906 
Корнєйчик Борис Анатолійович 59822 
Корнієвська Валентина Григорівна 59247, 60334 
Корнієвський Юрій Іванович 59247, 60334 
Коробчанський Володимир Олексійович 60029 
Короленко Микола Володимирович 59136 
Короленко Тетяна Олександрівна 59206, 60122 
Король Василь Михайлович 59731 
Корольова Наталія Валеріївна 60026, 60028 
Короп Микола Олександрович 59859 
Корпач Олексій Анатолійович 59661 
Корсунська Олеся Ігорівна 60033 
Корчагіна Марія Геннадіївна 59290 
Корченко Анна Олександрівна 59267, 59269 
Корченко Олександр Григорович 59267, 59269 
Косих Олексій Олександрович 59150 
Косолапов Анатолій Аркадійович 60211, 60212, 60213 
Костенко Микола Прокопович 59147, 59877, 60069 
Костенко Олександр Якович 60064, 60074 
Костирев Руслан Михайлович 59325 
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Костіна Світлана Федорівна 60156 
Кострубська Тетяна Василівна 60156 
Костюченко Вікторія Вікторівна 59910 
Костяк Денис Дмитрович 60340 
Косюк Олександр Прокопович 59917 
Косяк Михайло Олександрович 59671, 59673, 59674 
Котик Тарас Любомирович 59192, 59220, 59319 
Кочержук Денис Васильович 59826 
Кочкурова Ольга Володимирівна 60309 
Кочубей Тетяна Дмитрівна 59816 
Кошельник Дмитро Сергійович 59256 
Кошенкова Олександра Богданівна 60341 
Кошик Роман Романович 59697 
Кошман Тетяна Володимирівна 59878 
Кошовий Микола Дмитрович 59743, 59744 
Кравець Олексій Михайлович 59906 
Кравченко Анна Станіславівна 59414 
Кравченко Богдан Михайлович 60118 
Кравченко Лариса Львівна 59135 
Кравченко Марина Олександрівна 59331 
Кравченко Оксана Олексіївна 60314 
Кравченко Олег Вікторович 59385 
Кравченко Олександра Володимирівна 59521 
Кравченко Христина Василіївна 59125 
Крак Юрій Васильович 60040 
Красноголовець Андрій Миколайович 59611 
Красовицький Олександр Віталійович 59943 
Красюк Олександр Анатолійович 59459 
Кратков Олександр Андрійович (псевдонім) 59783 
Креденцар Світлана Максимівна 59883 
Кременецький Георгій Миколайович 59635, 59636 
Кремешна Тетяна Ігорівна 60250, 60251 
Крестьянполь Олена Анатоліївна 59190, 59191 
Кривенко Віталій Іванович 60334 
Кривенко Євгєній Миколайович 60149 
Кривень Роман Іванович 59602 
Кривий Дмитро Вікторович 59440 
Криворучко Оксана Миколаївна 59551 
Кривуша Людмила Сергіївна 60252 
Криган Серафима Герасимівна 59728 
Крижевський Андрій Станіславович 59942 
Кримський Сергій Вікторович 60151, 60152 
Круглик Владислав Сергійович 59132, 59133, 59249, 59250 
Кругліков Олексій Борисович 59672, 59675 
Кручінін Олександр Сергійович 59828 
Крюк Галина Ігорівна 59275 
Крячок Олександр Степанович 59611 
Кубарєв Сергій Валерійович 60037 
Кубатко Віталій Миколайович 59392 
Кузєнков Роман Вікторович 59812 
Кузичев Сергій Владиленович 59090, 59091 
Кузмічова-Кисленко Єлизавета Володимирівна 59991 
Кузнецова Ірина Олексіївна 59493, 59494, 60049 
Кузнєцов Валерій Борисович 59714 
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Кузьменко Руслан Валентинович 59102, 59103, 59104 
Кукулевський Іван Олегович 59791 
Кулага Ірина Володимирівна 59139 
Кулагін Дмитро Олександрович 60030, 60031 
Кулієва Світлана Сергіївна 60261 
Куницький Сергій Володимирович 59670, 59671, 59672, 59673, 59674, 59675 
Курінний Степан Якович 59288, 60288 
Куропаткіна Оксана Василівна 59488, 59489, 59490, 59491 
Курстак Сергій Вікторович 60014 
Курус Ігор Федорович 59354 
Куталев Кирило Геннадійович 59449, 59450, 59451 
Кухар Андрій Григорович 59243 
Кучеренко Юрій Вікторович 60014 
Кучерова Яніна Володимирівна 59711, 59712 
Кучерява Ольга Миколаївна 59632 
Кушнір Віталій Андрійович 59367, 59368 
Кушнір Руслан Володимирович 59709 
Лавренюк Микола Сергійович 59608, 59705, 59706 
Лаврик Іван Федорович 59658 
Ладан Олександр Федосійович 59403 
Ладановський Віктор Володимирович 59397, 59543 
Ладиченко Тетяна В'ячеславівна 59338 
Лазор Лідія Іванівна 59959, 59960, 59961, 59962, 59963, 59964, 59965, 

59966, 59967, 59968, 59969, 59970, 59971, 59972 
Лазоренко Віктор Володимирович 59456 
Лазоришинець Василь Васильович 60149 
Лазутський Анатолій Федорович 60214 
Лакоза Сергій Леонідович 59534 
Ламонов Петро Васильович 60181, 60182 
Ларін Василь Іванович 60123 
Латін Сергій Петрович 59178 
Лахтадир Анастасія Валентинівна 59467 
Лебедєв Павло Федорович 59909 
Лебедєва Єлізавета Олегівна 60198 
Лебідь Максим Олегович 59670, 59671, 59673, 59674 
Левенець Софія Олександрівна 59219 
Левків Мар'яна Орестівна 59094 
Левковець Олена Миколаївна 60215 
Левченко Антон Сергійович 59948 
Левченко Тетяна Павлівна 59081 
Лейбиченко Ольга Анатоліївна 60268 
Леньга Олег Володимирович 59801 
Леонтьєв Олександр Петрович 59584, 59585, 59586 
Леонтьєва Лариса Валеріївна 59582, 59583, 59584, 59585, 59586 
Лець Оксана Іванівна 59547 
Лець Олександр Анатолійович 59397, 59543, 59547 
Лещенко Михайло Олександрович 59397, 59547 
Лещук Борис Ростиславович 60263 
Лисенко Микита Сергійович 59908 
Лисенко Олександр Олександрович 59589 
Лисенко Ярослав Олександрович 59514 
Лисогор Катерина Володимирівна 59714 
Лисюк Сергій Васильович 59796 
Литвин Вадим Іванович 59080 
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Литвиненко Ігор Олександрович 59640 
Литвиненко Олег Ігорович 59221, 59222, 59223, 59224, 59225, 59226, 59227 
Литвиненко Ярослав Володимирович 59323 
Литвинов Вадим Сергійович 60175 
Литвинов Дмитро Миколайович 59389 
Литвинова Оксана Аркадіївна 59378, 59379 
Лихотоп Ростислав Йосипович 60149 
Лідія Полозова (псевдонім) 59155, 59156, 59157 
Лінчук Олександр Миколайович 59693, 59694 
Лісовик Андрій Вячеславович 59080 
Ліхтей Ігор Михайлович 59333 
Ліщук Людмила Валеріївна (Людмила Адаменко) 59781 
Лобов Павло Юрійович 59861 
Ловейкін Вячеслав Сергійович 59209 
Логвін Петро Андрійович 60206 
Логін Тарас Ігорович 59293, 59294, 59295, 59680, 59681, 59682, 59683, 

59745, 59746, 59747, 59849, 59850, 59851, 59852 
Лозовий Вячеслав Миколайович 59244 
Ломачинська Оксана Петрівна 60059 
Ломачинський В'ячеслав Іванович 60059 
Ломонос Андрій Іванович 59904, 59905 
Лопата Віктор Олександрович 59516, 59517 
Лук’янова Наталія Сергіївна 60110 
Лукаш Денис Володимирович 60160, 60161, 60162, 60163, 60164, 60165, 60166, 

60167, 60168, 60169 
Лукін Олександр (Aleksandr Lukin) 59251 
Лук'янов Дмитро Валерійович 60110 
Лунін Едуард Олександрович 59081 
Лупенко Сергій Анатолійович 59323 
Луцик Надія Степанівна 59323 
Луцюк Микола Володимирович 59707, 59708 
Любінець Назарій Ігорович 59521 
Лютак Олена Миколаївна 59853 
Ляпа Микола Миколайович 59178 
Лясковський Віктор Петрович 59949, 59950 
Ляшенко Юрій Куприянович 60239 
Ляшко Анастасія Петрівна 59209 
Ляшок Олег Миколайович 59254 
Мажуда Оксана Олегівна 59515 
Мазулін Олександр Владиленович 60206 
Мазуренко Євген Юрійович 60014 
Маїк Володимир Зіновійович 59879 
Майчик Остап Іванович 59911 
Макарова Лідія Миколаївна 59107 
Макарченко Андрій Віталійович (Макар Андрєєв) 59355 
Макарчук Ігор Іванович 59791 
Макєєва Мартіна Вячеславівна 59142 
Макодзеб Василь Миколайович 59576 
Максименко Євген Ігорович 59393 
Максименко Сергій Дмитрович 60309 
Максимов Максим Победітєльович 59875 
Максимов Сергій Іванович 60216 
Максимова Тетяна Семенівна 59958 
Максимович Олександр Аксентійович 59599 
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Макуха Світлана Миколаївна 60215 
Малецька Ірина Олександрівна 60156 
Малий Василь Олександрович 59547 
Малько Олександр Дмитрович 60214 
Мальчевський Ігор Анатолійович 60181 
Мальчикова Дар'я Сергіївна 59554 
Мамайсур Анастасія Романівна 59922, 59923, 59924 
Маммедов Довлет Байрамович 59541 
Мамонов Антон Ігоревич 60236, 60237 
Мамулаішвілі Зураб Нодарович 59550 
Маневський Ігор Йосипович 59609 
Манін Олександр Олександрович 59533 
Мануйлов Євген Миколайович 60216 
Маринкевич Марина Василівна 59360 
Маріонс Олена 59919 
Марк Андрій Миколайович 59805, 59806, 59807, 59808, 59809, 59834, 59835, 

59836, 59889, 59890, 59891 
Марк Юлія Василівна 59834 
Маркевич Віталій Степанович 59906 
Марков Олексій Сергійович 59881 
Мартинишин Олена Богданівна 59147 
Мартинкевич Ігор Анатолійович 59200, 59201 
Мартинова Оксана Петрівна 59261 
Мартиросян Вардануш Сосовна 59572 
Мархонь Ірина Петрівна 59392 
Марценюк Василь Петрович 59105, 59106, 59293, 59294, 59295, 59680, 59681, 

59682, 59683, 59745, 59746, 59747, 59849, 59850, 
59851, 59852 

Марченко Олександр Павлович 59403 
Марченко Ольга Сергіївна 60215 
Масенко Лариса Терентіївна 60137 
Маслобойщиков Сергій Володимирович 59616 
Матанцева Марія Дмитрівна 60275 
Матвієнко Ольга Анатоліївна 59515 
Матвійчук Людмила Юріївна 59853 
Матковська Тетяна Миколаївна 59503 
Матюшенко Євген Валерійович 59235 
Маурер Віктор Мельхіорович 59210 
Махов Василь Васильович 59161, 59162, 59556, 59620, 60155 
Мацапура Валентина Іванівна 59349 
Маценко Світлана Михайлівна 59297 
Мацієвський Вадим Станіславович 59457 
Мачковський Петро Олександрович 60328, 60329 
Медвідь Тетяна Анатоліївна 59553 
Мекенченко Олена Віталіївна 59547 
Мелентєва Олена Муратівна 60156 
Меленчук Наталя Іванівна 59701 
Мельник Василь Михайлович 59857, 59858 
Мельник Дмитро Вікторович 59832 
Мельник Наталія Олександрівна 59086 
Мельник Тетяна Григорівна 59528, 59686, 59687 
Мельников Богдан Владиславович 60211 
Мельниченко Юліанна Юріївна 60157 
Мельничук Олена Миколаївна 59397 
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Мельнікова Світлана Вадимівна 60310, 60311 
Мельнічук Юрій Геннадійович 59321 
Мелякова Юлія Василівна 60216 
Мендрух Тетяна Анатоліївна 60273 
Меняйлов Євген Сергійович 59589, 59941 
Мещеряков Олексій Миколайович 59829 
Мєльнікова Сєрафіма Алєксандровна (Мельникова 
Серафима Александровна / Арнакша) 

59771 

Микитенко Вікторія Володимирівна 59531 
Микитенко Наталія Миколаївна 59904 
Миколаєнко Руслан Васильович 59130 
Миколайко Валерій Павлович 60320, 60321 
Миколайко Ірина Іванівна 60320 
Микула Богдан Ярославович 59602 
Миррим Худдух (псевдонім) 60100 
Мислова Олена Миколаївна 60138, 60140 
Митник Зіновій Миколайович 60149 
Михайло Алін (псевдонім) 59907 
Михайлова Емілія Аурелівна 59503 
Михайловська Наталія Йосипівна 60057 
Михалецька Тетяна Вікторівна 59739 
Михалецький Олег Аркадійович 59739 
Міаніє М.Ю. (псевдонім) 59564, 59565, 59566, 59567 
Мікуленко Володимир Олександрович 59251 
Міллєр Ігор Юрійович 59092, 60018 
Мінаєв Олександр Родіонович 60104, 60105, 60106, 60107 
Мінкова Ольга Геннадіївна 59645 
Мірошниченко Лора Петрівна 59912, 59913 
Місань В'ячеслав Валерійович 59791 
Мітельов Дмитро Анатолійович 59503 
Мішуль Дмитро Сежорович 59582, 59583, 59584, 59585, 59586 
Міщенко Андрій Анатолійович 60177, 60178, 60179 
Міщенко Марина Сергіївна 60313 
Мовенко Анна Валеріївна 60096 
Мовсесян Яна Самвелівна 60021 
Мовчан Павло Михайлович 59734 
Мовчан Раїса Валентинівна 59505 
Мовчун Антоніна Іванівна (псевдонім) 59339 
Могілєвська Світлана Іванівна 59356 
Можейко Василь Петрович 59182 
Моісейкін Олександр Сергійович 59633, 59634, 59635, 59636, 59637 
Мойсеєв Дмитро В’ячеславович 59776 
Молодцов Віктор Арсентійович 60214 
Молявко Олександр Миколайович 59780 
Момот Андрій Сергійович 59184 
Момот Мирослав Олександрович 59695 
Мороз Костянтин Валерійович 59803 
Мороз Олег Григорович 59677 
Мороз Сергій Миколайович 59647 
Морозов Андрій Васильович 59555 
Морозов Володимир Васильович 59748 
Морозов Костянтин В'ячеславович 59822 
Морозов Олексій Володимирович 59748 
Морозов Юрій Романович (Аноним Шолта) 59422 
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Морозова Ріта Миколаївна 60156 
Мосійчук Віктор Олегович 59432 
Мосіна Олеся Вадимівна 60276 
Москвіна Світлана Михайлівна 59848 
Мошинець Ян Олександрович 59128 
Музиченко Ольга Анатоліївна 60056, 60060 
Мурадян Леонтій Абрамович 60176, 60177, 60178, 60179, 60180 
Мурзін Андрій Вадимович 59953 
Мусаханов Імран Карімович 59347 
Мямлін Сергій Віталійович 60176, 60177, 60178, 60179, 60180 
Мяновський Богдан Станіславович 60102 
М'ясний Іван Семенович 59517 
Набатова Ольга Олександрівна 60215 
Набок Дмитро Анатолійович 59632 
Навроцький Денис Олександрович 59262, 59469, 59471, 59472 
Нагаєвич Віталій Михайлович 59677, 59678 
Нагорний Євген Васильович 59186 
Нагорний Євген Ігорович 59179 
Надія Терен (псевдонім) 60345 
Назаренко Тетяна Миколаївна 59137 
Назаров Дмитро Сергійович (MC Cook) 59346 
Назарук Ольга Опанасівна 59403 
Наливайко Валерія Олегівна  (Рія) 59993, 59994 
Наливайко Валерія Олегівна (Рія) 59995, 59996 
Намазов Максим Романович 60014 
Насібуллін Борис Абдулаєвич 59532 
Наталия Ладини (псевдонім) 59982, 60234 
Наталія Калач (псевдонім) 59710 
Наталія Май (псевдонім) 59234 
Наумов Віталій Сергійович 59186 
Начьотова Тетяна Анатоліївна 59219 
Невлюдов Ігор Шакирович 59439, 59980 
Незнамов Сергій Олександрович 60124 
Немеш Марина Валеріївна 59521 
Неспрядько Валерій Петрович 59796 
Неспрядько Тамара Сергіївна 59796 
Нефьодов Олександр Олександрович 60033 
Нефьодова Олена Олександрівна 60068 
Нехайчук Дмитро Валерійович 59598 
Нехорошев Володимир Володимирович 60328 
Нечепоренко Наталія Іванівна 59878 
Нечипор Наталія Миронівна 60038 
Нечипоренко Наталія Іванівна 59754 
Нечипорук Людмила Володимирівна 60215 
Нечипорук Олена Петрівна 59266 
Нечитайло Євгеній Валерійович 59905 
Нєбитов Андрій Анатолійович 59991 
Нижник Ольга Андріївна 59354 
Никонович Марина Олексіївна 59587 
Нікітін Дмитро Миколайович 60174 
Нікітіна Марина Олександрівна 60269 
Ніколаєнко Світлана Василівна 59623, 59624, 59625, 60085, 60086, 60087, 60088, 

60089, 60090 
Ніколенко Дмитро Іванович 60181, 60182 
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Ніколенко Ольга Миколаївна 59350 
Нісілевич Світлана Семенівна 60335, 60336, 60337 
Ніценко Володимир Вікторович 60030, 60031 
Новик Анатолій Матвійович 59492 
Новіков Федір Микитович 59367, 59368 
Новікова Ірина Едуардівна 60196, 60197 
Новодережкіна Катерина Володимирівна 60073 
Новосьолов Максим Олегович 59711, 59712 
Носач Володимир Ігорович 59714 
Носовець Олена Миколаївна (Носовец Елена Нико-
лаевна, Nosovets Elena) 

59143, 59144, 59271, 59272, 59273 

Носоненко Наталія Олександрівна 60093 
Нэт Юбер (псевдонім) 59862 
Овсієнко Василь Васильович 59507 
Овсієнко Ольга Вікторівна 60215 
Овчаренко Андрій Юрійович 59404 
Огарко Ігор Вікторович 60194 
Огарь Віта Олександрівна 59906 
Огороднійчук Дмитро Миколайович 60019 
Оларь Наталія Георгіївна 59208 
Олеся Май (псевдонім) 59234 
Олешко Олексій Якович 59532 
Олійник Галина Вікторівна 59418 
Олійник Тамара Віталіївна 59608, 59704 
Олімпієв Микита Дмитрович 60014 
Ольга Родина (псевдонім) 59793 
Омельченко Ганна Миколаївна 59148 
Омельчук Любов Олександрівна 59176, 60013 
Омельчук Сергій Аркадійович 59400 
Онопченко Антон Віталійович 59454, 60108 
Онуфрієнко Наталія Леонідівна 59452 
Опотяк Юрій Володимирович 59879 
Орлова Ольга Василівна 59350 
Осадчий Олександр Семенович 60321 
Осипенко Ігор Миколайович 59457 
Осипюк В'ячеслав Володимирович 59081 
Оскольський Валентин Володимирович 59688 
Остапенко Андрій Олексійович 60206 
Остапенко Генадій Олександрович 59404 
Остапенко Геннадій Олександрович 59549 
Осташко Віталій Геннадійович 60149 
Островська Ольга Анатоліївна 59375 
Охріменко Олександр Святославович 59521 
Очковський Євген Володимирович 59432 
Павич Ніна Миколаївна 59341 
Павленко Богдан Сергійович 59631 
Павленко Дмитро Юрійович 59888 
Павленко Жанна Онисимівна 59184 
Павленко Іван Володимирович 59855 
Павленко Микола Миколайович 59549 
Павленко Наталія Юріївна 60024 
Павленко Петро Миколайович 59882 
Павлик Ганна Володимирівна 59743, 59744 
Павлишина Наталія Борисівна 59896 
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Павлов Олексій Леонідович 59652, 59918 
Павлюков Іван Олексійович 59374 
Падалко Галина Анатоліївна 59604 
Паламарчук Лариса Борисівна 59330 
Палант Олексій Юрійович 59276, 59277, 59281 
Палій Анатолій Павлович 60204, 60205 
Палій Андрій Павлович 60204, 60205 
Палій Володимир Михайлович 60184 
Палій Олександр Анатолійович 59334 
Пальчевський Богдан Олексійович 59187, 59188, 59189, 59190, 59191 
Панарін Борис Георгійович 59561 
Панасенко Людмила Іванівна 59529, 59530 
Панасенко Олександр Сергійович 59133 
Панасюк Тетяна Юріївна 59257 
Панішев Анатолій Васильович 59555 
Пановик Уляна Петрівна 59302 
Панфьоров Олександр Володимирович 59638 
Панченко Олександр Віталійович 60065 
Панченко Світлана Валеріївна 59247, 60334 
Папета Юлія Василівна 59622 
Папіш Лариса Володимирівна 59337 
Парахін Анатолій Іванович 59461 
Парій Віталій Валентинович 59796 
Парчевський Олександр Вікторович 59533 
Пасічник Руслан Володимирович 59810 
Пахомова Світлана Петрівна 60334 
Пацкань Людмила Олександрівна 59500, 59501 
Пашкевич Калина Лівіанівна 59870 
Педаченко Євген Георгієвич 59733 
Пельц Світлана Валентинівна 60217, 60218 
Пеньонжко Владислав Ігорович 60333 
Перевертайло Олена Анатоліївна (Enyd, Энид) 59770, 59771 
Пересипкіна Тетяна Валентинівна 59878 
Петренко Геннадій Валентинович 60153, 60154 
Петренко Сергій Олексійович 59639 
Петрик Сергій Іванович 59653 
Петришинець Михайло Михайлович 59543, 59547 
Петров Юрій Олександрович 59714 
Петрух Андрій Андрійович 59388 
Петрученко Павло Олександрович 59697 
Петруша Олександр Олексійович 60145 
Петькун Дмитро Валерійович 59673, 59674 
Печерський Олег Віталієвич 59645 
Пешук Людмила Василівна 60131 
Пєтухов Іван Михайлович 59945, 59946, 59947 
Пилипенко Георгій Олександрович (Пилипенко 
Георгій-Григорій) 

59154 

Писарєв Анатолій Васильович 60214 
Писарєва Світлана Петрівна 59356 
Півторак Діана Олександрівна 59534 
Піддубний Сергій Миколайович 59671, 59673, 59674 
Підлубний Віталій Леонідович 59738, 59740 
Підтереба Михайло Олексійович 59677, 59678 
Підтереба Олексій Іванович 59677, 59678 
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Пілат Олег Леонідович 59515, 59544 
Пінчук Андрій Петрович 59210 
Пінчук Олена Ігорівна 60332 
Пінчук Олена Петрівна 59113, 59124 
Пісоцький Володимир Анатолійович 59795 
Плехова Олена Ігорівна 60025 
Плис Максим Валентинович 59848 
Побірченко Наталія Семенівна 60314 
Погорелов Артем Валерійович 60021 
Погорецька Хрестина Василівна 59499 
Подольський Володимир Васильович 59919 
Покотілов Микола Костянтинович 59949, 59950 
Полєжаєв Анатолій Миколайович 60214 
Полєхіна Вікторія Миколаївна 59816 
Поліщук Наталія Миколаївна 59335 
Поліщук Яна Ігорівна 60056, 60060 
Полторак Любов Юріївна 59700 
Полторацький Максим Юрійович 59133 
Полубей Олексій Віталійович 59939 
Полухов Али Ясин огли 59748 
Польовий Володимир Васильович 59614 
Поляков Андрій Олександрович 60199 
Поляков Віктор Михайлович 59661, 59951, 59952 
Поляков Віталій Андрійович 59324, 60255 
Поляков Іван Миколайович 59242 
Поляник Наталя Ярославівна 60132 
Пономаренко Валентин Кузьмич 59228, 59229, 59230, 59231, 59232, 59233 
Пономаренко Галина Юріївна 59211 
Пономаренко Лідія Борисівна 60281 
Пономарчук Віра Олександрівна (Вера Енжел) 59443 
Пономарьов Владіслав Сергійович 59864, 59865 
Попадинець Оксана Григорівна 59192 
Попадюк Ігор Олегович 59268 
Попов Володимир Вікторович (Володя Дальван) 59313 
Попова Людмила Олександрівна 59336 
Посполітак Роман Сергійович 60210 
Потапенко Тетяна Юріївна 60266 
Потапова Катерина Романівна 59822 
Потульницький Георгій Володимирович 59718 
Присяжнюк Віталій Володимирович 59944 
Приходько Юрій Юрійович 60265 
Пріміна Наталія Миколаївна 60156 
Продєдович Едуард Вячеславович 59326 
Прокоф'єва Олеся Олексіївна 60307, 60308, 60309 
Проскуріна Тетяна Юріївна 59503 
Простолупов Дмитро Вікторович 59326 
Пряхіна Оксана Сергіївна 59833, 59837, 59844, 59845, 59846, 59847 
Пугач Ярославна Ігорівна 60077 
Пурик Тетяна Іванівна 59403 
Пустовалов В'ячеслав Євгенійович 60237 
Пустовойт Михайло Михайлович 60181, 60185 
Пянковський Микита Романович (Mike P.) 60061 
Пясковський Вадим Валерійович 59991 
П'ятецька Інна Борисівна 59515 
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П'ятецький Олександр Олександрович 59397, 59543, 59547 
П'ятигорець Ганна Сергіївна 59117, 59118 
Пятисоцька Світлана Сергіївна 60077 
Равашдех Нассим Али 59868 
Радіонова Наталія Йосипівна 60231, 60232 
Раднюк Андрій Олександрович 59732 
Радченко Анатолій Пилипович (Кристос Водовски) 59282 
Радчук Галина Кіндратівна 59255 
Раєвський Андрій Сергійович 59300 
Разумовський Олег Миколайович 59449, 59450, 59451 
Райчев Ігор Едуардович 59631 
Ревенко Олексій Анатолійович 59473, 59474, 59475, 59476, 59477, 59478, 59479, 

59480, 60062, 60063 
Редько Катерина Олександрівна 59587 
Рекун Павло Юрійович 59256 
Решетовська Надія Євдокимівна 59503 
Решетько Тимофій Олександрович 59235 
Решитько Яна Миколаївна 59547 
Рєпкін Олександр Олександрович 59797 
Рибак Арина Юріївна 59470 
Ривута Віктор Михайлович 60001 
Риженко Олександр Володимирович 59326 
Роговей Валентин Георгійович 59274 
Рогуліна Марина Ричардівна 60026, 60028 
Родинський Олександр Георгійович 60126, 60127 
Родіонов Евген Олексійович 60134 
Роднянський Денис Вадимович 59804 
Родомакін Михайло В'ячеславович 59532 
Розов Юрій Георгійович 59784 
Романенко Анатолій Вікторович 59131 
Романенко Володимир Борисович 59326 
Романенко Олександр Андрійович 59696 
Романенко Світлана Степанівна 59906 
Романишин Наталія Юріївна 59338 
Романишин Сергій Олександрович 60040 
Романча Олексій Олександрович 60082 
Романюк Олексій Іванович 60274 
Ромашина Ірина Миколаївна 59714 
Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна 60175 
Рослик Євгеній Олексійович (Євгеній Алекса) 59252 
Росоха Михайло Васильович 59573 
Ротерман Андрій Васильович 59679 
Ртіщев Олег Юрійович 59824, 59825 
Рубан Оксана Євгенівна 59392 
Руденко Ігор Іванович 60091 
Руденко Світлана Миколаївна 59799 
Рудь Віктор Дмитрович 59854 
Рукін Олексій Васильович 59398, 59399 
Рябенко Галина Миколаївна 59414 
Рябоконь Євген Миколайович 60029 
Рябоконь Наталія Олександрівна 59503 
Рябушко Наталія Олексіївна 59280 
Рязанова Надія Павлівна 60284 
Рязанцев Олександр Олександрович 60123 
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Сабсай Олег Олександрович 59814 
Саваневич Вадим Євгенович 60021 
Савлук Ярослав Андрійович 60260 
Савош Лариса Вікторівна 59853 
Савченко Людмила Петрівна 59344 
Савченко Олександр Андрійович 59283 
Савчин Марія-Віра Михайлівна 59332 
Саінсус Олександр Дмитрович 59698 
Сакевич Віктор Юрійович 59446, 59447 
Саленко Петро Миколайович 59370 
Сальнік Наталія Василівна 60156 
Самара Микола Олександрович 60277 
Самко Анжела Олександрівна 59569 
Самойлович Євгеній Ілліч 59101 
Санжаровський Андрій Миколайович 60278 
Санніков Олександр Ілліч 59701 
Саннікова Ольга Павлівна 59701, 59753 
Сапін Михайло Романович 59461 
Сапко Юрій Олександрович 60342 
Сатохіна Наталія Іванівна 60216 
Саунін Роман Дмитрович 59592 
Сахно Володимир Прохорович 59358, 59660, 59661, 59951, 59952 
Сацик Сергій Петрович 59367, 59368 
Сванідзе Тимур Зурабович 59902 
Сверкунова Анастасія Сергіївна 59662, 59663, 59664, 59665, 59666, 59667 
Свідерський Юрій Юрійович 59338 
Свйонтек Ірина Владиславівна (Свйонтек Ірина) 59406 
Сейрік Ольга Володимирівна 59881 
Семенова Олена Олександрівна 59577 
Семенчук Тетяна Борисівна 59899 
Семенюк Валерій Володимирович 59762 
Семенюк Лідія Вікторівна 59548 
Семенюк Олександр Іванович 59262, 59471, 59472 
Семікін Михайло Олександрович 60303 
Сенишин Наталія Юліанівна 59458 
Сергієнко Іван Валерійович 60331 
Сердюк Віктор Васильович 59178 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 59405 
Сереченок Артем Сергійович 59791 
Серко Юлія Василівна 59627 
Серков Олександр Анатолійович 60216 
Серьогіна Олена Володимирівна 59916 
Сигида Любов Олексіївна 59177 
Сидоренко Марина Миколаївна 59334 
Сидоренко Тетяна Павлівна 59878 
Сидорук Світлана Володимирівна 59174 
Сидько Артем Петрович 59641 
Симоненко Сергій Олександрович 59780 
Симоновський Віталій Іович 59855 
Симута Микола Олександрович 59128 
Синиця Валентин Іванович 59685 
Синьоокий Артем Євгенович 59397, 59547 
Синяговська Ірина Вікторівна 59906 
Ситар Олексій Олексійович 59742 
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Ситник Вікторія Вікторівна 59743, 59744 
Сичова Вікторія Томасівна 59328 
Сівач Андрій Віталійович 59149 
Сіденко Володимир Павлович 59267 
Сілецький Олександр Миколайович 59670, 59671, 59672, 59673, 59674, 59675 
Сілкіна Юлія Валеріївна 59751 
Сініцин Олександр Валерійович 59397 
Сінченко Олексій Дмитрович 59082, 59083 
Сірак Вікторія Володимирівна 59493 
Сіренко Володимир Федорович 59821 
Сіренко Наталя Миколаївна 59414 
Сірий Олександр Петрович 60014 
Скакун Вадим Геннадійович 60241 
Скакун Леонід Миколайович 59097 
Скакун Сергій Васильович 59608, 59704, 59705, 59706 
Скидан Наталія Сергіївна (Наташа Воронцова) 59428 
Скоропадський Роман Сергійович 59266 
Скочик Дмитро Олегович 59515, 59547 
Скрипинець Анна Василівна 59649 
Скрипій Максим Олександрович 59885 
Скрипникова Таїсія Петрівна 59278 
Скрипник-Тихонов Ростислав Ігорович 59987, 59988 
Скуйбіда Олег Юрійович 60042 
Слабкий Геннадій Олексійович 60149 
Слабоспицька Ольга Олександрівна 59158 
Слатвінський Максим Анатолійович 60319 
Слинько Віктор Григорович 59678 
Слободянюк Олександр Миколайович 59881 
Смаглюк Любов Вікентіївна 59868 
Смажнова Ірина Іванівна 59813 
Смолич Дарія Валеріївна 59853 
Смоляк Богдан Федорович 59915 
Сніжко Євгеній Володимирович 60083 
Снятовський Ігор Віталійович 60174 
Созанський Йосип Йосипович 59726 
Соковікова Наталія Сергіївна 60021 
Соколовський Анатолій Олександрович 59690, 59691, 59692 
Соколовський Антон Ігорович 59956 
Соколовський Антон Теодорович 59956 
Соломонов Олег Ігорович 59173 
Солом'яний Олександр Ульянович 59454 
Солоненко Іван Миколайович 59392 
Солоненко Надія Дмитрівна 59392 
Сомов Дмитро Олександрович 60111 
Соня Пайгерт (псевдонім) 59441 
Сорока Анна Михайлівна 59213 
Сосін Іван Кузьмич 59560 
Сперчун Олександр Олександрович 59249 
Співаковський Олександр Володимирович 59132, 59133 
Станіслава Май (псевдонім) 59234 
Станкевич Юлія Юріївна 59366 
Стариченко Олександр Павлович 59733 
Старіков Володимир Іванович 59874 
Старова Людмила Анатоліївна 59714 
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Стасенко Наталія Анатоліївна 60082 
Стеблюк Володимир Іванович 59784 
Стельмах Іван Володимирович 59184 
Степаненко Анатолій Ігорович 60229 
Степаненко Віктор Іванович 59458 
Степанюк Ганна Сергіївна 59546 
Стеценко Валентина Віталіївна 59672, 59673, 59674, 59675 
Стець Роман Сергійович 59396 
Стратій Андрій Володимирович 59466 
Стрижкіна Юлія Сергіївна 59314, 59315, 59316 
Стрільців Олександр Михайлович 59991 
Ступка Остап Богданович 59803 
Стыця (псевдонім) 59423 
Суворов Олександр Іванович 59390 
Сукач Юлія Олександрівна 59551 
Суховолець Ірина Орестівна 59498 
Сухомлинська Ольга Василівна 60314 
Сушич Олексій Петрович 59468 
Сушкова Ольга (псевдонім) 59207, 59927, 59928 
Тавлуй Інна Петрівна 59214 
Талай Юлія Володимирівна 59906 
Таранюк Інна Анатоліївна 59397, 59545 
Тарасіч Юлія Геннадіївна 59133 
Тарнопольський Андрій Віліанович 59397, 59543, 59544, 59545, 59546, 59547 
Татар В'ячеслав Георгійович 59317, 59318 
Тверезовська Ніна Трохимівна 59779 
Тевяшев Андрій Дмитрович 60094 
Телешик Євген Євгенович 59888 
Тельвак Віталій Васильович 59723, 59724 
Терехов Павло Ігоревич 59881 
Терешенко Наталя Віталіївна 59552 
Терещенко Андрій Іванович (псевдонім) 59343 
Терещенко Марина Олександрівна (Марина Терес) 59713, 60095 
Тимошенко Євген Тимофійович 59504 
Тисенко Андрій Юрійович 60259 
Титаренко Олена Іллівна 60294, 60295 
Тихонов Олександр Іванович 59985, 59987, 59988 
Тихонова Світлана Олександрівна 59985, 59987 
Тичина Ольга Анатоліївна 59449, 59450, 59451 
Тищенко Андрій Вікторович 59981 
Тищенко Олена Дмитрівна 59981 
Тімков Олексій Миколайович 59951, 59952 
Тімофєєв Максим Анатолійович 59081, 59374 
Тітова Людмила Ігорівна 60156 
Тіховська Тетяна Миколаївна 59558, 59559 
Тіхоплав Анна Сергіївна 59455 
Ткач Костянтин Іванович 60174 
Ткаченко Вікторія Іванівна 59077 
Ткаченко Дмитро Михайлович 60030, 60031 
Ткаченко Іван Віталійович 59866 
Ткаченко Роман Петрович 60146 
Тодоренко Регіна Петрівна 59578, 59579, 59580, 59581 
Токар Інна Іванівна 60036 
Токарук Надія Степанівна 59192 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 37, 2015 

 

537 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Толста Людмила Геннадіївна 59699 
Томащук Соломія Андріївна 59765 
Томко Крістіна Іванівна 59527 
Топалова Ірина Пантеліївна 59753 
Топоркова Олена Анатоліївна 59114 
Торяник Дмитро Анатолійович 59398, 59399 
Траченко Сергій Сергійович 59364 
Трегуб Валерій Васильович 59431 
Третяк Володимир Васильович 59454, 60108 
Трончук Олексій Адамович 59589 
Трофименко Володимир Анатолійович 60216 
Трофименко Павло Євгенович 59178, 59296, 60065 
Трошина  Марина Ігорівна 59822 
Трубніков Ігор Петрович 59080 
Труш Віктор Валерійович 60235 
Тузіков Сергій Анатолійович 60214 
Тумакова Олена Борисівна 59280 
Турчина Світлана Ігорівна 60025 
Тутченко Віктор Вікторович 60073 
Уваров Євген Вікторович 59352 
Уваров Юрій Анатолійович 60014 
Угрюмова Катерина Михайлівна 59589 
Ужегов Сергій Олегович 59810 
Ужегова Ольга Анатоліївна 59810 
Усатюк Сергій Дмитрович 59257 
Утєвська Світлана Володимирівна 59983 
Ущаповська Наталя Василівна 59228, 59229, 59230, 59231, 59232, 59233 
Фаллагі Алі Сармаст 59823 
Фалько Наталя Миколаївна 60292, 60299, 60306 
Фандєєва Катерина Олександрівна 60125 
Фардига Петро Юліанович 59516 
Фатхулов Руслан Рінатович 59261 
Фахрутдінов Рінат Фазилович 59146 
Федишин Назар Євгенович 59293, 59294, 59295, 59680, 59681, 59682, 59683, 

59745, 59746, 59747, 59849, 59850, 59851, 59852 
Федірко Володимир Олегович 59733 
Федірко Галина Володимирівна 59499 
Федоренко Валентина Дмитрівна 60286 
Федорова Анастасія Сергіївна 59454, 60108 
Федорова Олена Петрівна 60334 
Федунчик Людмила Гнатівна 60093 
Феофанова Ірина Олександрівна 60151, 60152 
Ферій Дем'ян Олександрович 59445 
Ферій Дем'ян Олександрович (Demian Feriy) 59668 
Ферлей Юрій Вікторович 60342 
Фесюра Леонід Андрійович 59429, 59430 
Філатов Євген Володимирович 60120, 60121, 60186, 60187, 60188, 60189, 60190, 

60191, 60192, 60193 
Фіцак Оксана Миколаївна 59768, 59769 
Фіщук Євген Миколайович 59253 
Фоменко Олена В'ячеславівна (Александр Елена, 
Олександр Олена, Alex Helen) 

60173 

Форостов Леонід Андреевич 60059 
Франковський Олександр Васильович 59250 
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Франчук Анжеліка Юріївна 59842, 59843 
Фредюк Микола Миколайович 60322, 60323, 60324, 60325, 60326, 60327 
Фурсенко Сергій Миколайович 59397 
Хазін Михайло Семенович 60139 
Хайтович Микола Валентинович 59459 
Халимон Володимир Федорович 59557 
Хамула Орест Григорович 59292 
Хан Ігор Валерійович 60171 
Харапонова Олена Борисівна 59751 
Харченко Олександр Григорович 59631 
Харченко Олеся Іванівна 60039 
Харюк Олег Олегович 59300 
Хламов Сергій Васильович 60021 
Хмелевський Микола Олександрович 59654, 59655, 59656 
Хоботова Еліна Борисівна 60123 
Ходоровський Володимир Михайлович 59180 
Хоменко Наталія Григорівна 59525 
Хомуленко Борис Владиславович 59893 
Хостікоєв Анатолій Георгійович 59078 
Худинцев Микола Миколайович 59650 
Царенко Оксана Вячеславівна 59531 
Царькова Ольга Вікторівна 60307, 60309 
Цибань Валерій Олексійович 60183 
Цибізова Поліна (Polina) 59781 
Цибулькіна Ганна Володимирівна 59670, 59671, 59672, 59673, 59674, 59675 
Циганков Валерій Львович 59733 
Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна 60316 
Цобенко Ольга Василівна 60156 
Цуцкірідзе Максим Сергійович 59992 
Цюман Євгенія Сергіївна 59654, 59655, 59656 
Цюх Микола Федорович 59989, 59990 
Чайковський Сергій Ігорович 59792 
Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be) 59206, 60122 
Чеботарьов Віктор Сергійович (Loud Be) 59206, 60122 
Чепіженко Валерій Іванович 59470 
Черепаха Олександр Сергійович 59186 
Черін Андрій Геннадійович 59651, 60072 
Черкасов Віктор Гаврилович 59461, 59462 
Черкасов Дмитро Володимирович 59380, 59381, 59383, 59384, 59570, 59571 
Чернецький Богдан Сергійович 60030, 60031 
Чернецький Дмитро Васильович 59293, 59294, 59295, 59681, 59682, 59683, 59745, 

59746, 59747, 59849, 59850, 59851, 59852 
Чернєв Микола Володимирович 60194 
Чернєв Олексій Володимирович 60194 
Чернєй Володимир Васильович 59991 
Черниш Сергій Вікторович 59589 
Чернишов Олексій Дмитрович 59824, 59825 
Чернишова Ярослава Сергіївна 60246 
Чернін Євген Юрійович 59758, 59759, 59760 
Чернова Тетяна Василівна 59246 
Черноволик Галина Олександрівна 59257 
Чернявський Сергій Сергійович 59992 
Четверик Тетяна Анатоліївна 60271 
Човнюк Юрій Васильович 59209 
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Чорна Лілія Євгенівна 59897 
Чорний Артем Сергійович 59444 
Чорний Вадим Львович 59976 
Чорний Олексій Петрович 59906 
Чорноусов Олексій Миколайович 59173 
Чукіна Олена Миколаївна 59772, 59773, 59774, 59775 
Чумак Павло Романович 60267 
Чумаченко Дмитро Ігорович 59941 
Чуприна Олена Олександрівна 60215 
Шабалін Олексій Іванович 59895 
Шабанов Дмитро Андрійович 59331 
Шальська Тетяна Миколаївна 59714 
Шамаєва Олена Володимирівна 59356 
Шаповалов Валентин Валерійович 59560 
Шаповалов Володимир Федорович 59354 
Шаповалова Ольга Сергіївна 59703, 59840, 59841 
Шапошник Владислав Юрійович 60176, 60177, 60178, 60179, 60180 
Шарипанов Антон Веніамінович 60182 
Шарипін Андрій Вікторович 60249 
Шарко Орися Михайлівна 60338 
Шарова Тетяна Михайлівна 59353 
Шатило Віктор Йосипович 60149 
Шаян Леонід Павлович 59818, 59819, 59820 
Швайко Ігор Григорович 59576 
Швед Віталій Борисович 59590 
Шевирін Олексій Станіславович 59630, 60247 
Шевцов Сергій Миколайович 59365 
Шевченко Валентина Віталіївна 59084 
Шевченко Людмила Степанівна 60215 
Шевченко Ольга Геннадіївна (Гудзенко Ольга) 59481 
Шевченко Павло Володимирович 59515, 59544, 59547 
Шевченко Світлана Віталіївна 60296, 60304, 60306 
Шевченко Юлія Володимирівна 60045, 60046 
Шевчук Валерій Олександрович 59506 
Шевчук Оксана Миколаївна 60314, 60317 
Шелестов Андрій Юрійович 59608, 59704, 59706 
Шелковий Олександр Володимирович 60037 
Шеляженко Юрій Вадимович 60099, 60101 
Шепель Ганна Валентинівна 59494 
Шепітько Валерій Юрійович 60084 
Шеремет Володимир Іванович 59389 
Шеремет Михайло Юрійович 59521 
Шерстобітов  Дмитро Олексійович 59986 
Шерстюк Ярослав Миколайович 59856 
Шестопалова Людмила Федорівна 59415, 59416, 59417 
Шиберко Вікторія Валентинівна 59854 
Шило Лілія Анатоліївна 59116 
Ширшов Андрій Олександрович 59407, 59408, 59409, 59410 
Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна 59877 
Шкварков Олександр Олександрович 60020 
Шкляр Вікторія Вікторівна 59899, 60043 
Шмалій Іван Андрійович (Тайга) 59141 
Шмарова Ганна Олександрівна 59133 
Шмельова Тетяна Федорівна 59466 
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Шморгун Роман Сергійович 59397, 59547 
Шнирков Олексій Віталійович 60237 
Шолохова Анна Володимирівна 60014 
Шостка Любов Федорівна 59340 
Шпиг Андрій Федорович 59900, 59901 
Шпиг Олександр Федорович 59900, 59901 
Шпиг Федір Іванович 59900, 59901 
Шпичак Олег Сергійович 59985, 59987 
Шраменко Володимир Миколаєвич 60133 
Шрамко Валентина Олександрівна 59600, 59601 
Штанько Вадим Ігорович 59267 
Штурхецький Віталій Григорович 59357 
Шульга Сергій Михайлович 60127 
Шуригін Олександр Юрійович 59369 
Шутка Михайло Михайлович 59337 
Щеглов Дмитро Петрович 59326 
Щеглова Катерина Валеріївна 59785 
Щедрин Андрій Геннадійович (Щєдрін Андрєй 
Гєнадьєвич) 

59641 

Щербак Олексій Андрійович 59631 
Щербина Євгеній Сергійович 59422 
Щербій Андрій Богданович 59464 
Щетинін Ігор Євгенович 60181, 60183, 60184 
Щеулов Борис Дмитрович 59394 
Щирська Вікторія Сергіївна 59991 
Щур Микола Іванович (Микола Гулько) 59145 
Щурова Олена Анатоліївна 59714 
Югов Валерій Костянтинович 59278 
Юрах Омелян Михайлович 59192, 59220 
Юрик Ярина Михайлівна 59522, 59523 
Юристовська Софія Богданівна 59870 
Юркова Оксана Віталіївна 59720, 59721, 59722 
Юрченко Антоніна Миколаївна 59515 
Юрченко Ігор Олександрович 60014 
Юрченко Олександр Вадимович 59888 
Юрченко Ольга Аркадіївна 59977 
Ющенко Олександр Георгійович 59541 
Ющук Іван Пилипович 59734 
Яворський Андрій Сергійович 59457 
Яворський Микола Васильович 59895 
Явтушинський Ігор Анатолійович 59547 
Яйлимов Богдан Ялкапович 59608, 59705 
Якименко Ірина Леонідівна 60119 
Яковенко Ігор Валентинович 59392 
Якуб'як Володимир Васильович 59464 
Яланська Світлана Павлівна 60243, 60244, 60245 
Ямкова Оксана Олександрівна 59152 
Янковський Євген Віталійович 59641 
Яновський Андрій Володимирович 59299, 59300 
Янюк Богдан Євгенійович 60014 
Яременко Василь Васильович 60138, 60140 
Яременко Василь Федорович 59357 
Яремко Ганна Євгенівна 59356 
Ярина Павленко (псевдонім) 59535, 59536, 59537, 59538 
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Ярмоленко Андрій Вікторович 59241 
Яров Ростислав Михайлович 59714 
Яроменко Наталія Олексіївна 59303 
Ярощук Сергій Володимирович 59482, 59483, 59484 
Яструб Максим Ігорович 59883 
Яценко Олег Ігорович 59868 
Яців Маркіян Романович 59292 
Яцюк Вячеслав Анатолійович 59688 
Ящук Дар'я Юріївна 59608 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Військова частина України А0334  59888 
Державна наукова установа "Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини" Дер-
жавного управління справами 

 59392 

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології Національної академії медичних наук 
України" 

 59919 

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства 
та гінекології Національної Академії Медичних Наук 
України" 

 59356 

Державна установа "Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 59532 

Державне підприємство "Український державний 
науково-виробничий інститут зйомок міст та 
геоінформатики ім. А.В.Шаха" (ДП 
"УКРГЕОІНФОРМ") 

 59403 

Державне підприємство "Український 
лісогосподарський центр консалтингу та логістики 
"Укрлісконсалтинг" 

 60170 

Державне підприємство "Центр державного земель-
ного кадастру" 

 59397, 59515, 59543, 59544, 59545, 59546, 59547 

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатсь-
кий національний університет імені Василя Стефа-
ника" 

 60078 

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

 59094, 59095, 59096, 59097, 59098, 59099, 59105, 
59106, 59293, 59294, 59295, 59495, 59496, 59497, 
59498, 59499, 59500, 59501, 59502, 59680, 59681, 
59682, 59683, 59745, 59746, 59747, 59849, 59850, 
59851, 59852 

Державний заклад "Український науково-практичний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини ка-
тастроф Міністерства охорони здоров'я України" 

 59367, 59368, 59369 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 60039, 60176, 60177, 60178, 60179, 60180, 60211, 
60212, 60213 

Житомирський державний технологічний 
університет 

 60159 

Запорізький національний технічний університет  60030, 60031, 60125 
Інститут електродинаміки Національної Академії на-
ук України 

 59378, 59379 

Інститут зрошуваного землеробства Національної 
академії аграрних наук України 

 59981 

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

 60181, 60182, 60183, 60184, 60185 

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. 
Підгорного Національної академії наук України 

 59385 

Інститут програмних систем Національної академії 
наук України 

 59158 

Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної 
академії наук України 

 59299, 59300 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 59085, 59086 
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Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 59899, 60043 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 59587, 59588 

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-
обчислювальний центр" 

 59791 

Корпорація "Науково-виробниче об'єднання 
"Аеротехніка" 

 59380, 59381, 59382, 59383, 59384, 59570, 59571 

Луцький національний технічний університет  59187, 59188, 59189, 59190, 59191, 59810 
Луцький національний технічний університет  59174, 59647, 59853, 59854, 59857, 59858, 60233 
Міжнародна громадська організація "Назустріч мрії"  59717 
Національна академія внутрішніх справ  59991, 59992 
Національний авіаційний університет  59261, 59262, 59263, 59264, 59265, 59266, 59267, 

59268, 59269, 59466, 59467, 59468, 59469, 59470, 
59471, 59472, 59631, 59632, 59633, 59634, 59635, 
59636, 59637, 59638, 59639, 59882, 59883 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жу-
ковського "Харківський авіаційний інститут" 

 60108, 60109 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жу-
ковського "Харківський авіаційний інститут" 

 59454 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 59730, 59822, 59823 

Національний транспортний університет  59655, 59657, 59949 
Національний транспортний університет  59358, 59654, 59656, 59658, 59659, 59660, 59661, 

59950, 59951, 59952 
Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України 

 59208, 59209, 59210, 59211 

Національний університет харчових технологій  59953, 60131 
Національний юридичний університет імені Яросла-
ва Мудрого 

 60214, 60215, 60216 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  59576 
Одеський державний екологічний університет  59650 
Підприємство "ФОСС-Он-Лайн" у формі Товариства 
з обмеженою відповідальністю" 

 60239 

Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний 
інститут прикладних інформаційних технологій"  

 60236, 60237, 60238 

Публічне акціонерне товариство "АВК-ФІНАНС"  60285 
Публічне акціонерне товариство 
"АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ" 

 60277 

Публічне акціонерне товариство "БІЗНЕС-
СТРАТЕГІЯ" 

 60262 

Публічне акціонерне товариство "БУДІНВЕСТ 4"  60261 
Публічне акціонерне товариство "Виробниче 
об'єднання "ПРОМТЕХМОНТАЖ" 

 60287 

Публічне акціонерне товариство "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"  60265 
Публічне акціонерне товариство 
"ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" 

 60258 

Публічне акціонерне товариство "КИЇВШЛЯХБУД"  60278 
Публічне акціонерне товариство "КОД ІНВЕСТ"  60281 
Публічне акціонерне товариство "КОМПАНІЯ АСТ-
РА ЛАЙН" 

 60263 

Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ"  59648 
Публічне акціонерне товариство "ЛФС СЕРВІСЕС"  60283 
Публічне акціонерне товариство "МЕДІКАЛ ТОМО-
ГРАФ ІНВЕСТМЕНТ" 

 60279 
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Публічне акціонерне товариство "НАФТОВА 
КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" 

 60274 

Публічне акціонерне товариство "НАФТОГАЗОПЕ-
РЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" 

 60276 

Публічне акціонерне товариство "ОЙЛ 
ІНВЕСТМЕНТС" 

 60282 

Публічне акціонерне товариство "ОСТ-ІНВЕСТ"  60284 
Публічне акціонерне товариство 
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП" 

 60273 

Публічне акціонерне товариство "СИЛОВІ 
ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ" 

 60260 

Публічне акціонерне товариство "СХІДНО-
УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" 

 60269 

Публічне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ 
"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" 

 60264 

Публічне акціонерне товариство "ТРЕЙД ОЙЛ"  60268 
Публічне акціонерне товариство "УКРДОРБУД"  60266 
Публічне акціонерне товариство 
"УКРМЕДІАІНВЕСТ" 

 60271 

Публічне акціонерне товариство "УКРПОСТАЧ-
ПРОМ" 

 60270 

Публічне акціонерне товариство "УКРФАРМ-
ІНВЕСТ" 

 60272 

Публічне акціонерне товариство "ФАКТОРИНГОВА 
КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" 

 60275 

Публічне акціонерне товариство "ФІНАНСГРУП-
ЕЛЕКТРОННІ КОМУТАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ 
ЕЛЕМЕНТИ" 

 60286 

Публічне акціонерне товариство "Фінансова 
компанія "ТРІЙКА ІНВЕСТ" 

 60267 

Публічне акціонерне товариство "ФІНАНСОВИЙ 
СТАНДАРТ" 

 60259 

Публічне акціонерне товариство "ХК "ЕНЕРГОТ-
РЕЙД" 

 60280 

РОДЖИС ФАЙВ с.р.о. (ROGYS FIVE s.r.o.)  60342 
Сумський державний університет  59177, 59178, 59179, 59296, 59297, 59298, 59855, 

60065 
Товариство з обмежено відповідальністю "Діалінк"  59258, 59259 
Товариство з обмеженою відповідальністю - 
Компанія "INVEST - CONSULT PARK" 

 59688 

Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТелСис"  59429, 59430 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АйТі 
Тім" 

 60328, 60329 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Альфаметрік" 

 59457 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-
ВІВАЧЕ" 

 59488, 59489, 59490, 59491 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес 
Солюшнс Груп" 

 59241 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Геоматичні рішення" 

 59881 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал 
Логістик Контроль" 

 59948 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-
ІНЖИНІРИНГ" 

 59801 
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвента 
Лоу" 

 59897 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКВА-
ТОР-ХОЛДІНГ" 

 59159 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Електронік Технолоджі" 

 59432 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Іноваційні сервіси" 

 59081 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНПРОТЕХ" 

 60082, 60083 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інтеграція-Плюс" 

 59608, 59704, 59705, 59706 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інформаційні кібернетичні системи" 

 59365 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консал-
тингова компанія "СІДКОН" 

 59465 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консал-
тингова компанія "СІДКОН" 

 59076, 59079, 60256, 60257 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАСВІТ-С" 

 59986 

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІА-
ПРО" 

 59798, 59799, 59800 

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІА 
ГРУПА ПОЗИТИВ" 

 59135 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науко-
во-виробниче підприємство "Медирент" 

 59374 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО 
"Дніпротехтранс" 

 60037 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НТК 
Консалтинг" 

 60073 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Онгоза"  60042 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПБК-
АГРОПРОЕКТ" 

 59714 

Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙ-
ФЕР БІС" 

 60022 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЛ-
КОМ ЕЛЕКТРОНІК" 

 59762 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ 
ЕКСПАНШЕН УКРАЇНА" 

 59326 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"УКР.ПЕЙ-СЕРВІС" 

 60199 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"УКРТІКЕТ" 

 60174 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОТ 
СПОТ МЕДІА УКРАЇНА" 

 60014 

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-
виробничий центр "Автоматизовані Мікропроцесорні 
Системи" 

 59895 

Українська академія друкарства Міністерства освіти і 
науки України 

 59291, 59292, 59302, 59879 

Українська інженерно-педагогічна академія  60026, 60027, 60028 
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 
Національної академії наук України 

 59574 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 59186 
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Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 59301, 59551, 60034, 60035, 60036, 60066, 60123 

Харківський національний медичний університет  59876, 60029 
Харківський національний університет будівництва і 
архітектури 

 59649 
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