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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60346  

 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімов Микола Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Розсіл Єфімова. Технічні умови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60347  

 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  

 

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 Твір архітектури, креслення, що стосується архітектури, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Вхідна група: Центральний вхід до садиби 
Ходкевичів" Рівненська обл., смт Млинів" ("Вхідна група")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60348  

 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  

 

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  Твір архітектури, креслення, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Вхідна група у класичному стилі" ("Вхідна група")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60349  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добривечер Денис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Time Management Expert" ("TME")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для автоматизації обліку робочого стола та 
управління проектом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60350  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добривечер Денис 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)  Зображення логотипу програми "Time Manаgement Expert"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60351  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добривечер Софія Денисівна, Добривечер Анастасія Денисівна, 
Загребельна Альона 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 "Ми хочемо миру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60352  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпчук Антон 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)  Сценарний план "Сценарный план и концепция - стендап бизнес шоу"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60353  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Дмитро Олександрович, Остапець Володимир Юрійович, 
Терьохін Дмитро Костянтинович  

 
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 "Внутри себя" ("Inside yourself")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60354  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Опыт ЕС как основа для формирования в 
Украине сестейновой экономики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60355  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Бердай Абдельмажид  
 
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 "Деякі аспекти математичного моделювання 
електромеханічних систем. Особливості знаходження чисельного 
рішення систем диференціальних рівнянь моделей електромеханічних 
систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Моделювання та дослідження електромеханічних систем і об'єктів на 
ЕОМ дуже міцно увійшло в практику досліджень, навіть іноді 
замінюючи теоретичні дослідження або аналіз на основі аналітично 
отриманих виразів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60356  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій 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 "Принципи і шляхи керування якістю перетворення 
енергії в електроприводах змінного струму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Якість перетворення енергії - це поки ще новий термін, який не 
прижився в середовищі металургів, гірників, транспортників - всіх 
працівників, що використовують електромеханічне обладнання з 
електричних двигунів і перетворювачами енергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60357  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коренькова Тетяна Валеріївна, Кравець Олексій Михайлович, 
Ковальчук Вікторія Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналізатор спектра потужності 
електрогідравлічного комплексу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма розроблена для якісного та кількісного аналізу 
електричних та технологічних сигналів, а також потужностей 
електромеханічних комплексів та систем, отримання показників 
оцінки процесів енергоперетворення на базі гармонійного аналізу 
розглянутих сигналів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60358  
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Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Загірняк Михайло Васильович, Сівякова 

Галина Олександрівна, Романенко Світлана Степанівна, Коваль 
Тетяна Петрівна, Чорний Антон Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Инновационные педагогические технологии в 

подготовке будущих специалистов технических специальностей и 
организационно-методологические основы построения компьютерных 
обучающих систем. Повышение эффективности процесса обучения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для підвищення якості процесу навчання необхідно впроваджувати 
математичні та інформаційні моделі, що враховують індивідуальні 
особливості студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60359  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелікман Владислав Давидович, Король Григорета Олександрівна, 

Сокольська Рената Борисівна, Безгодкова Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Емблема кафедри "Облік і аудит" 

Національної  металургійної академії України" ("Емблема кафедри 
ОА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60360  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелест Микола Борисович, Філіпов Кирило Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний фільм "Побудова паралельного віяла батареї"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Зміст фільму дозволяє вивчати послідовність роботи старшого офіцера 
батареї, командира гармати та навідника при будуванні паралельного 
віяла батареї різними способами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60361  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окландер Михайло 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)  Науковий твір "Логістичний підхід як загальнонаукова методологія 

досліджень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В логістиці використовується інший, похідний від системного, схожий, 
проте не тотожній йому, підхід. Цей підхід збагачує системний підхід, 
розвиває його, оптимізує вирішення різноманітних проблем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60362  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віговський Олексій Миколайович (Лучший)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ БІЗНЕС ГРУПП" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів "Брендбук "Paris brаnd construction"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник включає такі основні розділи: варіанти логотипу, плани, 
елементи візуалізації, зовнішню рекламу, поліграфію, веб-розробки та 
презентацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60363  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махукова Володимира Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 

образотворчого мистецтва, складений твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Трансформационная психологическая игра для 

женщин "ВОЗЛЮБЛЕННАЯ" (из цикла игр по женским архетипам 
"Комплексной Сказкотерапии "Благополучница")" 
("Трансформационная психологическая игра для женщин 
"ВОЗЛЮБЛЕННАЯ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60364  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Дар'я Володимирівна (Медова Даша Володимирівна)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Коли весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Відлітаю", "Коли весна", "Ми падаєм", 
"Сп'яніла", "Устиме", "Я твоя пісня".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60365  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Дар'я Володимирівна (Медова Даша Володимирівна)  
 
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 "Заковано море"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли такі твори: "До утра", "Заковано море", 
"Карусель", "Наркотик", "По венам", "Цунами Нежность", 
"Признание".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60366  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

11 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларіна Тетяна Олексіївна, Саченко 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)  Літературний письмовий твір "КУКЛОВОД. АЗБУКА 

ПОЛИТТЕХНОЛОГА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це новий погляд на весь широкий арсенал політтехнологій, що 
використовується  в українській політиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60367  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віщанська Мар'яна Володимирівна (Vandellia Cirrhosa)  
 
Повне ім'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 "Дахнамаэль: Император, Орден, Мятежники и один 

иномирный наемник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60368  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Дмитро Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Застосування програмного комплексу для 

кількісного аналізу нативних фацій змішаної слини в експерименті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті запропоновано набір послідовних маніпуляцій в рамках 
програмного комплексу ImageJ у вигляді Java-скриптів з метою 
вдосконалення алгоритму цифрового аналізу негативних тезіограм 
змішаної слини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60369  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 
6.030401 "Правознавство - Практикум з інформаційного права"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60370  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінська Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Особливості функціонування музичного виконавства 

в соціокультурному просторі України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Особливості функціонування музичного виконавства 

в соціокультурному просторі України / Т. Зінська // Українська 
культура: минуле, сучасне, шлях розвитку: зб. наук. праць. - Рівне: 
РДГУ, 2010. - Вип. 16. - С. 146 - 152. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60371  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінська Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 - теорія та історія культури 
"Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі 
України кінця ХХ - початку ХХІ століття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музично-виконавське мистецтво розглядається  як система, яка 
функціонує у взаємодії компонентів: музичного виконавства, освіти та 
концертної практики. Виявлено перспективи розвитку  музично-
виконавського мистецтва України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60372  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братко Марія 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 стаття "Структура освітнього середовища вищого 
навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Братко М.В. Структура освітнього середовища 
вищого навчального закладу / Наукові записки / Ред. кол. : В.В. Радул, 
В.А. Кушнір та ін. - Випуск 135. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. 
Виниченка, 2015. - 268 с. - (Серія: Педагогічні науки). 

 
Анотація   

На основі існуючих моделей освітнього середовища запропонована 
структура освітнього середовища вищого навчального закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60373  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратенко Ганна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня для дітей "Пісенька по зиму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня для дітей старшого дошкільного віку. Пісня написана відповідно 
до вікових особливостей вокального розвитку дошкільників. Твір може 
бути використаний на музичних заняттях в дошкільних навчальних 
закладах, на музичних ранках та в розвагах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60374  
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Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братко Марія 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 стаття "Освітнє середовище вищого навчального закладу: 

пошук стратегій управління"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Братко М.В. Освітнє середовище вищого навчального 

закладу: пошук стратегій управління / Педагогічна освіта: Теорія і 
практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка НАПН України / редкол. : Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. (та 
ін.). - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - № 22. - С. 15-21. 

 
Анотація   

На основі аналізу сутності поняття "освітнє середовище вищого 
навчального закладу", ресурсної концепції стратегічного управління 
запропоновано базові засади технології управління освітнім 
середовищем вищого навчального закладу.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60375  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братко Марія 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 стаття "Управління освітнім середовищем вищого 

навчального закладу: сутність поняття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Братко М.В. Управління освітнім середовищем 

вищого навчального закладу : сутність поняття / Освітологія: науково-
методичний щорічник, польсько-українське / українсько-польське 
видання. - 2014. - ІІІ. - С. 81-87. 

 
Анотація   

На основі аналізу наукових підходів до тлумачення  сутності понять 
"управління",  "освітнє середовище вищого навчального закладу" та з 
урахуванням особливостей цих феноменів сформульовано зміст 
поняття  "управління освітнім середовищем вищого навчального 
закладу".  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60376  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філоненко Ірина Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Хімія довкілля. Збірник завдань. 10-11 класи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хімія довкілля. Збірник завдань. 10-11 класи / Упоряд. 
І. Філоненко - К. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 
214, - 120 с. - (Бібліотека "Шкільного світу"). 

 
Анотація   

Книга містить ситуаційні завдання, задачі, тести з ужиткової, 
екологічної, медичної хімії. Використання таких завдань сприяє 
підвищенню ефективності пізнавальної діяльності учнів на уроках 
хімії, формуванню їхньої пізнавальної активності та самостійності, 
активної громадянської позиції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60377  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Розвиток управлінських здібностей керівника 

навчального закладу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Редько С.І. Розвиток управлінських здібностей 

керівника навчального закладу: навч. посіб. / С.І. Редько. - К.: 
Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2009. - 40 с. - Бібліогр.: с. 38-39. 

 
Анотація   

У навчаьному посібнику подано матеріали, що можуть бути 
використані у процесі соціально-психологічного тренінгу по розвитку 
управлінських здібностей керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60378  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канафоцька Галина Павлівна, Нідзієва Вероніка 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 "Теоретико-методичні основи 

організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Канафоцька Г.П., Нідзієва В.А. Теоретико-методичні 
основи організаційної культури загальноосвітнього навчального 
закладу: навч. - метод. посіб. / Канафоцька Г.П., Нідзієва В.А. - К.: 
Педагогічна думка, 2015. - 128 с. 

 
Анотація   

Посібник призначений для керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів та магістрів з напрямку підготовки "Управління навчальним 
закладом". У посібнику розглядаються питання з теоретичних основ 
організаційної культури в контексті парадигми змін та нової 
парадигми менеджменту - менеджменту творчості.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60379  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінська Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Соціокультурна зумовленість функціонування 

музично-виконавського мистецтва в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зенська Т.В. Соціокультурна зумовленість 

функціонування музично-виконавського мистецтва в Україні / 
Культура і Сучасність: альманах. - К.: Міленіум, 2012. - №2. - С. 176-
180. 

 
Анотація   

У статті розглядаються питання функціонування музично-
виконавського мистецтва у сучасному соціокультурному просторі 
України. Акцентується увага на розкритті специфіки взаємодії 
музично-творчої діяльності виконавця та соціального середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60380  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Василь Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Розвиток педагогічної майстерності майстрів 

виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-
методичний аспект)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальчук В.І. Розвиток педагогічної майстерності 

майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті 
(теоретико-методичний аспект): монографія / В.І. Ковальчук; 
Класичний приватний університет. - Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 
2014. - 396 с. - Бібліогр.: с. 364-395. 
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Анотація   
У монографії обґрунтовано й висвітлено авторську концепцію 
розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання 
ПТНЗ. Обгрунтовано та представлено діагностичний інструментарій 
для вивчення рівнів педагогічної майстерності майстрів ПТНЗ, 
результати експериментальної роботи з перевірки дієвості авторських 
методичних розробок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60381  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудріна Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Промисловий потенціал регіону: формування, оцінка та 
стратегія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кудріна О.Ю. Промисловий потенціал регіону: 
формування, оцінка та стратегія: монографія / О.Ю. Кудріна. - 
Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2014 р. - 456 с. 

 
Анотація   

У монографії вирішене науково-практичне завдання щодо 
обґрунтування та визначення стратегії розвитку промислового 
потенціалу регіону на прикладі Луганської області. Досліджено 
теоретичні основи формування промислового потенціалу регіону та 
методологічну базу його ефективного використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60382  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратенко Ганна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня для дітей "Пісенька про вихователів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60383  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінська Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Музичний конкурс як форма актуалізації творчого 
потенціалу виконавця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Музичний конкурс як форма актуалізації творчого 
потенціалу виконавця. / Т.В. Зінська. // Вісник Київського 
національного університету культури і мистецтв (мистецтвознавства): 
зб. наук. праць. - Київ: КНУКіМ, 2012. - Вип. 27. - С. 68 - 75. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60384  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрій Тетяна Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Соціологія освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Купрій Т.Г. Соціологія освіти: навчальний посібник 

для студентів непрофільних спеціальностей / Укл.: Т.Г. Купрій - К.: 
Видавництво "Логос", 2014. - 304 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику комплексно висвітлено викладення курсу 
"Соціологія освіти" на основі комплексного підходу за модульною 
системою навчання для студентів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60385  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорокіна Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія залежності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психологія залежності. Навчальний посібник. / О.А. 

Сорокіна. - Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О.А. - 180 с. 
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Анотація   
Посібник присвячено основним теоретичним і практичним проблемам 
залежної поведінки. Особливу увагу приділено чинникам виникнення 
залежності поведінки, її профілактиці та корекції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60386  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочерга Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Фактори психічного здоров'я і творчий 

розвиток дитини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60387  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

"Медико-соціальні основи здоров'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Медико-соціальні основи здоров'я: Навчальний 

посібник для студ. вищ. навч. закл. - К.: Київськ. ун-тет імені Бориса 
Грінченка, 2013. - 316 с. 

 
Анотація   

У посібнику викладено сучасну інформацію з галузей генетики, 
психогенетики, цитології, молекулярної біології, біотехнології, 
психології, соціальної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60388  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рамський Андрій Юрійович  
 
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)  Монографія "Інвестиційний потенціал домогосподарств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рамський А.Ю. Інвестиційний потенціал 
домогосподарств: монографія / А.Ю. Рамський. - К.: Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка, 2014. - 352 с.: табл. 62, рис. 21. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60389  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобрицька Валентина Іванівна, Терентьєва Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Педагогічна практика: наскрізна 

програма, методичні рекомендації, нормативна база"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику обґрунтовано роль та структурно-логічне місце 
педагогічної практики у навчально-виховному процесі сучасного ВНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60390  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, 

Неведомська Євгенія 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 для студентів вищих навчальних закладів (2-е 

видання, доопрацьоване) "Генетика людини з основами 
психогенетики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику подано сучасну інформацію з галузей генетики, 
психогенетики, цитології, молекулярної біології, біотехнології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60391  
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Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симута Микола 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 "Automatic system technical diagnostic - 
Dynamics" ("ASTD Dynamics")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена в галузі приладо- та машинобудування і 
призначена для використання в системах технічної діагностики 
процесу механообробки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60392  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фарина Олександр Іванович, Дадашова Первін Акіфівна   
 
Повне ім'я або 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 "Концептуальні підходи до побудови макромоделі 

економіки України методами системної динаміки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фарина О.І. Концептуальні підходи до побудови 

макромоделі економіки України методами системної динаміки / О.І. 
Фарина, П.А. Дадашова. - К.: НаУКМА, 2015. - 64 с. 

 
Анотація   

Метою роботи є побудова макромоделі економіки України за 
допомогою методів системної динаміки  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60393  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Ірина Григорівна, Семко Роман Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги: 

теорія побудови та практика використання у фінансових 
дослідженнях"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лук'яненко І.Г. Динамічні стохастичні моделі 
загальної рівноваги: теорія побудови та практика використання у 
фінансових дослідженнях: монографія / І.Г. Лук'яненко, Р.Б. Семко. -  
К.: НаУКМА, 2015. - 248 с. 

 
Анотація   

Монографію присвячено дослідженню теоретико-методологічних 
аспектів побудови динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги 
для України та її використанню у фінансових дослідженнях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60394  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадученко Ігор Олександрович, Шатило Лідія Олександрівна  
 
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 "Система автоматизації діловодства ГУ 

МВС та РУ ГУМВС в м. Києві" ("БД ГУМВС")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описана структура бази даних, яка призначена для реєстрації та 
опрацювання інформації про вхідні, вихідні, внутрішні документи, 
звернення громадян, запити про публічну інформацію, їх проходження 
в мережі управлінь та окремих підрозділів та відділень ГУ МВС і 
контролю виконання документів та доручень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60395  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Наталія Борисівна  
 
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 "Історико-політичний аналіз реформування 

агропромислового комплексу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкриті особливості реформування форм власності і господарювання 
у промислових галузях АПК, проаналізовано політичні та економічні 
аспекти реформування економічних відносин та форм господарювання 
на базі приватизації та утвердження багатоукладності в АКП України, 
інші питання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60396  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитришак Михайло Ясонович, Мокрієнко Володимир 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 "Аналіз зимостійкості озимих зернових за каталазною 
активністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналіз зимостійкості озимих зернових за каталазною активністю 
розширює методи оцінювання зимо- і морозостійкості озимих хлібів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60397  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахоль Борис Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка наукових творів "Работы по исследованию HR BRAND 
компании: методика изучения целевой аудитории, выявления 
идеального образа компании в сознании целевой аудитории, оценка 
текущего бренда компании и компаний конкурентов, формирование 
индекса удовлетворенности брендом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60398  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Кузька Пуаров звезда розыска"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60399  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталі Германсдорф (псевдонім), Володимир Германсдорф (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 "Как умирал мой класс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В випускний клас елітної школи потрапляє дівчинка, суспільне 
положення якої набагато нижче мажорних учнів класу. Після 
влаштованої для неї прописки дівчинка накладає на себе руки і з цього 
моменту починається розплата.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60400  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Чистий аркуш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено простір білого кольору, що символізує очищення 
особистості від минулих подій і початок нового етапу в її житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60401  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Підсумок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено простір червоного кольору в центральній 
частині картини, з розташованими по сторонах червоними і чорними 
лініями, що відповідає позитивному підсумку, неможливого без 
негативних факторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60402  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Печаль, скорбота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображена по діагоналі розташована чорна стрічка, що 
відповідає єдиному елементу в житті після смерті кожного. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60403  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Закон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено різнокольорові кола, до яких з центру відходять 
білі смуги, що символізують впорядкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60404  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Зараз, вже пройшло"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображена графіка з сердцебиттям на синьому тлі, з 
проведеною по центру тонкою лінією, яка відповідає моменту з'єднання 
минулого і майбутнього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60405  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Політ душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На карті зображено простір білого і червоного кольорів, що відповідає 
польоту душі та добрих справ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60406  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Сила знань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено простір білого і жовтого кольорів, в центрі яких 
розташована подоба спіралі, що відповідає взаємозвя'зку кількості 
знань та якості життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60407  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Зрада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображена чорна стріла, що розбиває червоний простір, 
який описує розкол любові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60408  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Мистецтво вибору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено перекреслене зображення терезів, які 
символізують відмову від вибору.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60409  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "777 і нулі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
На картині зображено 777 і хаотично розташовані нулі, що відповідає 
удачі і успішності, нероздільно існуючих у нашому світі, єдність яких 
не може не дивувати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60410  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Жовті окуляри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено жовті окуляри на синьому тлі, що символізує 
сприйняття об'єктивної дійсності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60411  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Точка відліку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображена окружність з хаотично розташованими 
ломаними прямими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60412  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

29 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "В дипломатії мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено розмиті простори шести кольорів, що відповідає 
взаємності держав на підставі законів і дипломатії, наслідком чого є 
мир.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60413  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Ілюзія любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено подобу червоної стрічки, перекреслену  
чорними лініями, що символічно ілюзії любові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60414  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображена окружність з шести кольорів з вертикально 
направленним по центру простором білого кольору, що символізує 
багатогранність життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60415  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Відкриті двері"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображена вертикально спрямована вузька жовта смуга 
між простором синього кольору по сторонах, що відповідає 
твердженню: "Двері відкриті для тих, хто стукає".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60416  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Перифеєрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено білі, червоні, жовті вертикально спрямовані 
лінїї, які знаходяться між просторами зеленого і синього кольорів, що 
тотожне периферії - зоні знаходження в даний момент.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60417  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено два чорних рівнобедрених трикутника, між 
якими пролягає червона лінія, що символізує дві  сторони в рамках 
війни, і як результат - пролита людська кров.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60418  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Безглуздя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено хаотично розташовані простори з різних 
кольорів, що у своєму поєднанні утворює безглуздя зображуваного.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60419  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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 "Розвідка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено простори, подібні шахівниці, кажана і кров.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60420  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іскандарян Фаік Орбелович (Артем Орбелян)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Полет души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60421  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маняк Ганна Захарівна  
 
Повне ім'я або 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 "Психолог - MEDIATOR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60422  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру 

"Фотографіка: Методичні вказівки до виконання практичних завдань 
та самосійної роботи з навчальної дисципліни "Фотографіка" для 
студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр 
спеціальності 7 (8).02020701 "Дизайн"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито методику фотографування, рекламної фотосесії натюрморту, 
фотосесії у студії та на природі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60423  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Білова Олена Сергіївна, Канська 
Ольга Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Внутрішньогосподарський контроль"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено сучасну роль і значення внутрішньогосподарського 
контролю організаційної діяльності металургійних підприємств в 
ринкових умовах, наведені сутність та зв'язки його основних наукових 
категорій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60424  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єв Василь Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізард Софт Сервіс" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу LS 
Docs" ("СЕД  LS Docs")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система електронного документообігу з веб-інтерфейсом і можливістю 
доступу з мобільних пристроїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60425  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Служба безпеки України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Буклет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60426  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Служба безпеки України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба АТR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60427  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Служба безпеки України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення виробу "Астра А"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60428  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Служба безпеки України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "СПЗ "Діагональ-МК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60429  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатенко Марія Миколаївна (Мари Гербер)  
 
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)  Кіноповість "Букет желтых роз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60430  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні 
Інформаційні Технології" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дозвіл на право зберігання та носіння зброї"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма призначена для використання в установах МВС 
України з метою забезпечення виготовлення дозволів на зберігання та 
носіння зброї та спецзасобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60431  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Юрійович, Іванов Ігор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Цифрова система передавання даних з 
використанням турбо-кодових конструкцій в медичному 
телеметричному комплексі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма призначена для діагностики стану організму людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60432  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Декодер турбо-кода на основі нового 
субоптимального кусочно-лінійного алгоритма PL-log-MAP для 
застосування в інформаційних системах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт дозволяє формувати, приймати та декодувати 
турбо-код. Реалізовано нову субоптимальну процедуру декодування з 
кусочно-лінійною апроксимацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60433  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Емулятор роботи цифрової розподіленої 
комп'ютерної системи зв'язку з використанням турбо-кода та 
субоптимального кусочно-лінійного алгоритма декодування log-MAP"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт виконує імітацію роботи цифрової розподіленої 
комп'ютерної системи зв'язку. Для аналізу ефективності системи 
дозволено вибирати параметри модема.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60434  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерлівер для турбо-коду на основі 
алгоритма simulated annealing з використанням критерію ефективності 
за екстремумами функцій дисперсії та метрики циклічної кореляційної 
суми"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60435  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Юрійович, Іванов Ігор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для роботи 
телеехографічної системи діагностики з віддаленим доступом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ехограма отримується на місці та пердається на відстань до 
комп'ютера спеціаліста-лікаря.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60436  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарпило Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Notar.ua. Електронна система документообігу 
нотаріуса" ("Notar.ua")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма призначена для створення документів, ведення реєстру, 
генерації звітів, електронного архіву. Ця програма дозволяє 
створювати документи на основі шаблонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60437  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Валентина Степанівна  
 
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 "Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні 
завдання для вивчення дисципліни "Вуглецеві та леговані сталі" для 
студентів спеціальності 7(8).05040305 - термічна обробка металів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкривається сутність дисципліни як фундаментальної складової 
термічної обробки виробів зі сталей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60438  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Валентина Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Робоча програма, методичні вказівки та контрольні 

завдання для вивчення дисципліни "Структура і властивості металів і 
сплавів" для студентів заочної форми навчання спеціальності 
7(8).05040305 - термічна обробка металів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складено на основі найважливіших розділів теорії і практики 
фізичних і механічних властивостей металів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60439  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рильський Максим Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Максим Рильський. Спокійна Творчості Тривога. Вибрані 

твори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60440  
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Дата реєстрації авторського права  02.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рильський Максим Георгійович  
 
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 "Слово про Ігорев Похід". Переклад із старослов'янської мови"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60441  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таровська Олена Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Літературне читання. Українська мова" підручник для 2 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. Друга частина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Друга частина підручника є концептуальною складовою системи 
підручників нового покоління, в основі якої закладено компетентний 
підхід до засвоєння навчального матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60442  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таровська Олена Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Літературне читання. Українська мова" підручник для 2 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. Перша частина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У першій частині підручника подані різнопланові текстові та 
методичні матеріали, що сприяють формуванню першооснов читацької 
діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60443  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тригуб Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

визначення активного фтору в клітинному соці рослин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З огляду на недослідженість проблеми впливу сполук фтору і особливо 
його рухомих форм на харчовий ланцюг, розроблена методика 
визначення активних форм фтору у рослинному соці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60444  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн веб-сайту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір явлює собою шаблон графічних матеріалів для використання при 
створенні веб-сайту. Зафіксовано кольори веб-сайту, макети сторінок 
"Главная", "О нас", "Контрактное производство", "Каталог 
продукции", "Корзина товаров", "Новости", "Отзывы о продукции".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60445  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казнодій Віталій Васильович, Саганівська Людмила 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 "Рік Господньої благодаті"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

41 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тридцять п'ять музичних творів релігійного змісту. Виконавці - хор та 
солісти Прокатедрального собору св. Олександра, м. Київ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60446  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
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 з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "My Love, My Dream"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60447  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
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 з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Summer Music"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60448  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урядов Андрій Вячеславович, Колоцей Дмитро Пилипович, 
Мілевський Володимир Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "еМІСТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення візуалізації білетів 
лотерей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для проведення лотерей з метою здійснення 
відрахувань на благодійну допомогу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60449  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонова Юлія Олександрівна, Танчук Тетяна 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 "Вітер гарячий трави колише" ("Вітер гарячий")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60450  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонова Юлія Олександрівна, Танчук Тетяна 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 "Хоробрі серця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60451  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Віктор Миколайович, Корнієнко Павло 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 творів образотворчого мистецтва "Цикл картин "РУНА РОДА" 
(прорисовки, малюнки, документально-художні реконструкції)", серія 1"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60452  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Віктор Миколайович, Корнієнко Павло 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)  Цикл картин "Символічно-рунічні композиції "РУНА РОДА" 

("кукутені-трипільського етно-еко-арт-стилю")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Символічні композиції представляють собою графічні повнокольорові 
зображення, що виконані на картоні пензлями, художніми фарбами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60453  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "PONIL Statistics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для виконанння статистичної обробки 
експерементальних даних під час виконання випробувань щодо 
рухомого складу на залізничній колії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60454  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Ніжне серце матері"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60455  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривоший Олександр 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)  Стаття "Кувшин и сабля. Военная повседневность женщин раннего 

Нового времени в украинской историографической традиции ХІХ - 
первой половины ХХ века"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60456  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Призюк Ярослав Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір архітектури "Проект десятиповерхового будинку, у вигляді 

фасадів будинку та виду зверху, роздрукованих на чотирьох аркушах 
А4" ("Десятиповерховий будинок")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60457  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганієв Олег Мугатович, Домбровська Людмила Анатоліївна, 
Онищенко Іван Іванович, Сімонова Євгенія Олегівна, Сішненко 
Олександр Володимирович, Супрун Олександр Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИОС" 
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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 "ATdata®Light"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма призначена для забезпечення комерційного та 
технічного обліку споживання та постачання електроенергії у складі 
автоматизованих систем обліку та постачання електроенергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60458  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінка ефективності 
інвестиційних проектів будівництва автомобільних доріг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оцінка автомобільних доріг відбувається в два етапи. Результати 
розрахунків дозволяють обґрунтувати доцільність впровадження та 
визанчити пріоритетність інвестиційних поектів при прогрнозуванні 
розвитку мережі автомобільних доріг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60459  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Поняття, сутність та 
класифікація розвитку соціально-економічної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначені основні властивості, що вирізняють розвиток серед інших 
процесів, а саме незворотність, спрямованість та закономірнісь змін. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60460  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленик Костянтин Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙСІТІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "CheckRoad"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма відео-реєстратор з функціями фіксації дорожніх нерівностей 
та попередження про ями, що розташовані попереду руху автомобіля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60461  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапа Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАВІТ АГРО" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, твір 

образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру з ілюстраціями 

"Правила гарного врожаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для вирішення проблем боротьби з бур'янами, 
шкідниками та хворобами рослин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60462  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марута Наталія Олександрівна, Огоренко Вікторія 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)  Монографія "Современное состояние исследований проблемы 
психических расстройств при опухолях головного мозга"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія призначена для психіатрів, невропатологів, нейрохірургів, 
лікарів загальної соматичної служби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60463  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбаба Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Будова подрібнювача кормів ИГК-4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Показано основні робочі органи подрібнювача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60464  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панда Вікторія Олександрівна, Ноєнко Наталія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій для циклу телевізійних програм "Культура жити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сьогодні у нас відсутня культура дбати про своє тіло. Дбати про своє 
тіло означає - дбати про майбутнє покоління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60465  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подгурський Станіслав Ельбертович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Гимнастическая 
платформа Подгурского"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60466  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подгурський Станіслав Ельбертович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Крылья Подгурского"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60467  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подгурський Станіслав Ельбертович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Силовая опора Подгурского"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60468  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Кто придет на твои похороны?"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Кто придет на твои похороны? - К.: 
ФОП Бондарчук Л.Н., 2014. - 236 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60469  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Почему мы не всегда побеждаем в жизни?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Почему мы не всегда побеждаем в 

жизни? - К.: ФОП Бондарчук Л.Н., 2014. - 168 с. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60470  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Как сформировать стержень в ребенке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Как сформировать стержень в 

ребенке. - К.: ФОП Бондарчук Л.Н., 2014. - 216 с. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60471  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Закон отличий"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Закон отличий - К.: ФОП 
Бондарчук Л. Н., 2014. - 304 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60472  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновальчук Інна 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)  Збірка дитячих віршів та оповідань "Ліперуся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60473  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как повысить свою результативность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Как повысить свою 
результативность. - К.: ФОП Бондарчук Л. Н., 2014. - 184 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60474  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Не живите ожиданиями. Чуда не будет!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Не живите ожиданиями. Чуда не 
будет! - К.: ФОП Бондарчук Л. Н., 2015. - 308 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60475  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Почему мне не везет, или Кому везет в жизни?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Почему мне не везет, или Кому 
везет в жизни? - К.: ФОП Бондарчук Л.Н., 2014. - 184 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60476  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Чернявський Сергій Сергійович, 
Удалова Лариса Давидівна, Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна, 
Вознюк Андрій Андрійович, Алексійчук Микола Миколайович, 
Ніколаюк Сергій Ігорович, Щадило Анатолій Антонович, Шумейко 
Дмитро Олександрович  

 
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 процесуальної діяльності слідчого щодо 
відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60477  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Тетяна Валентинівна (Татьяна Скрипник)  
 
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)  Повість-казка "Важное письмо старухи Глории"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60478  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Что отличает настоящего мужчину от пацана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Что отличает настоящего мужчину 
от пацана. - К.: ФОП Бондарчук Л. Н., 2014. - 200 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60479  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Насколько я человек?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Насколько я человек? - К.: ФОП 
Бондарчук Л.Н., 2014. - 200 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60480  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как жить так, чтобы не сойти с ума"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Как жить так, чтобы не сойти с ума. 
- К.: ФОП Бондарчук Л. Н., 2015. - 232 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60481  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Ты уже богат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Ты уже богат. - К.: ФОП Бондарчук 

Л.Н., 2015. - 376 с. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60482  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Капкан по имени комфорт, или Комфорт - самая большая 

инвалидность"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Капкан по имени комфорт, или 

Комфорт - самая большая инвалидность. - К.: ФОП Бондарчук Л.Н., 
2014. - 216 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60483  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі Сандей  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Осторожно: Монокультура! Или опасность монокультуры в 
ХХІ веке"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Осторожно: Монокультура! Или 
опасность монокультуры в ХХІ веке. - К.: ФОП Бондарчук Л.Н., 2015. - 
280 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60484  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі Сандей, Кириченко Галина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Как избежать наибольшего сожаления в жизни, или Почему 
важно почитать родителей при их жизни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа, Галина Кириленко Как избежать 
найбольшего сожаления в жизни, или Почему важно почитать 
родителей при их жизни. - К.: ФОП Бондарчук Л.Н., 2014. - 288 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60485  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі Сандей, Головко Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Как стать европейцем, или признаки здорового общества"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа, Оксана Головко Как стать 
европейцем, или признаки здорового общества. - ФОП Бондарчук Л.Н. 
2015. - 496 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60486  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомья Володимир Іванович, Давидов Володимир Семенович, 

Кожухаренко Руслан Валентинович, Демічев Віктор Володимирович  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Способ контроля местоположения крупнотоннажных 

морских судов на траектории движения путем использования системы 
приемников ГНСС сопряженных с ЭКНИС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В науковому творі комплексно висвітлено спосіб контролю 
розташування великотоннажних морських суден на траєкторії руху 
шляхом використання системи приймачів ГНСС, пов'язаних з ЕКНІС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60487  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Галина Юріївна, Тимощук Олена Миколаївна, Мельник 

Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Логістична стратегія розвитку річкових портів України"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії комплексно і систематизовано висвітлено комплекс 
питань щодо формування логістичної стратегії розвитку річкових 
портів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60488  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любов Пономаренко (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Нехворощ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60489  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Северин-Мрачковська Людмила 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 стаття "Суспільно зорієнтоване підприємство: соціально-
філософський аналіз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60490  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Северин-Мрачковська Людмила 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 стаття "Екобізнес як напрямок діяльності соціально 
зорієнтованого підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60491  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Северин-Мрачковська Людмила Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Розділ монографії "Мораль та економіка в умовах глобалізованого 
світу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60492  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Сергій 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)  Монографія "Інституціональний аналіз економічних систем" 

(проблеми методології)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60493  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк Світлана Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-

методологічні та прикладні аспекти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60494  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фещенко Валентина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Сучасні економічні теорії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60495  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колот Анатолій Михайлович, Цимбалюк Світлана Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Мотиваційний менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Колот А.М. Мотиваційний менеджмент: підручник / 

А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. - К.: КНЕУ, 2014. - 479, [1] с. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60496  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поплавська 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)  Літературний твір наукового характеру "Методичні матеріали 

"Рекомендації з розрахунку маркерів соціальної безпеки (в сфері 
соціально-трудових відносин)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60497  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руданова Світлана Григорівна  
 
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 наукового характеру "Методичні матеріали 
(Виробничі ситуації: Припинення трудових відносин), щодо 
формування професійних компетенцій у фахівців в контексті 
забезпечення гідної праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60498  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудакова Світлана 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)  Літературний твір наукового характеру "Методичні матеріали 

(Виробничі ситуації: Надання та оформлення відпусток), щодо 
формування професійних компетенцій у фахівців в контексті 
забезпечення гідної праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60499  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щетініна Людмила 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)  Літературний твір наукового характеру "Методичні рекомендації 

щодо прогнозування потреби в професійному навчанні кваліфікованих 
робітників за напрямом "Сільське господарство" в контексті їх гідної 
праці (на прикладі Донецької та Луганської областей)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60500  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щетініна Людмила 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)  Літературний твір наукового характеру "Методичні матеріали 
(виробничі ситуації), щодо формування професійних компетенцій в 
сфері управління зайнятістю громадян, що мають додаткові гарантії у 
сприянні працевлаштуванню, в контексті гідної праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60501  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Іван Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Методичні підходи до оцінювання якості трудового 

життя: критичний огляд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60502  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батенко Людмила Павлівна, Гордієнко Вячеслав Михайлович, 

Євдокимова Ніна Миколаївна, Іванова Алла Сергіївна, Михайленко 
Олена Феліксівна, Лозовик Юрій Миколайович, Оберемчук Валентина 
Феодосіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 

посібник "Планування і контроль на підприємстві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60503  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янішевська Нінель Олексіївна, Кобзар Алла Яківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка науково-технічних творів "Проект "Добавки дієтичні серії 

"Чарівне зілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір складається з 36 рецептур рослинних препаратів для 
профілактики і лікування деяких захворювань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60504  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криштоф Павло Ярославович  
 
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 "Комп'ютерна 

система автоматизованого налаштування дзеркал заднього огляду 
автомобіля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі описано будову, структури та алгоритм роботи 
комп'ютерної системи автоматичного налаштування дзеркал заднього 
огляду автомобіля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60505  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Інноваційне техніко-технологічне забезпечення 

процесу доїння корів на молочних комплексах промислового типу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60506  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
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 "Технологічні підходи з забезпечення високого 
санітарно-гігієнічного стану тваринницьких приміщень та 
автотранспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологічні підходи з забезпеченням високого санітарно-гігієнічного 
стану тваринницьких приміщень та автотранспорту, що забезпечують 
проведення передпускової вологої дезінфекції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60507  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саінчук Аріадна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Модели и методы использования аутсорсинга в 
управлении проектами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія містить ряд визначень, досліджені три ситуації, розроблені 
моделі та методи використання аутсорсингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60508  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ерфан Франциск Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Йосиф Бокшай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перше комплексне мистецтвознавче дослідження життя і творчості 
народного художника СРСР, члена-кореспондента Академії мистецтв 
СРСР, одного із основоположників закарпатської школи живопису 
Йосифа Бокшая.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60509  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович  
 
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 "Михайло Драй-Хмара. Твори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі вміщено оригінальні поетичні твори М. Драй-Хмари та його 
переклади із багатьох мов, літературознавчі праці, статті, рецензії, 
щоденник 1920-х років та листування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60510  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович  
 
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 "Тарас Шевченко. Листування (Листи Т.Г. Шевченка і до Т.Г. 

Шевченка)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До книги включено всі листи Т.Г. Шевченка, написані у 1839-1861 рр., 
та листи, одержані ним в 1840-1861 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60511  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузь Наталія Василівна, Кобильнік Лілія Миколаївна, Прокофьєва 
Олеся Олексіївна, Шевченко Світлана Віталіївна, Берднік А.Б. 
(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 "Робоча програма Ознайомлювальної навчальної 
практики для студентів I курсу галузь знань 0301 Соціально-політичні 
науки напрям підготовки 6.030103 "Практична психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою проведення практики є закріплення на практиці теоретичних 
знань, отриманих у процесі вивчення дисципліни.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60512  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "І. Франко "Письменники дітям. Українська класика 
Фарбований лис"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чому діти так люблять казки? Напевне, тому, що вони захоплюють 
малечу своїм чарівним світом, надзвичайними героями і невмирущою 
вірою в перемогу добра. Саме такі захоплюючі казки написав для дітей 
видатний український письменник Іван Франко. Автор не тільки 
розважає своїх маленьких читачів, але й ненав'язливо, непомітно 
повчає їх.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60513  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

65 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "І. Франко "Письменники дітям. Українська класика 
Три міхи хитрощів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Що допомагає виховувати малюка? Звичайно, казки! Надзвичайні 
пригоди улюблених казкових героїв, чарівні перетворення і 
перемагаюча сила добра захоплюють дитячу уяву. Саме такі 
захоплюючі казки створив для дітей видатний український 
письменник Іван Франко. Він писав казки про тварин, але, звісно, мав 
на увазі людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60514  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Зайці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою оригінальне зображення двох зайчиків, 
розташованих мордочками один до одного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60515  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'ятецький Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення "Ротор для посіву (посадки) сільськогосподарських 

культур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
 

Для кожного виду посадкового матеріалу створено окремий ротор.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60516  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированное рабочее место сетевой 
инструментальной системы оптимизации транспортных перевозок 
версии 1.5 (АРМ СИС ОТП 1.5)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для задач знаходження оптимальних стратегій 
перевезення вантажів або людей одним транспортним засобом по 
декількох заданих цільових пунктах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60517  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
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 транспортных перевозок 
версии 1.5 (ЛИС ОТП 1.5)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для задач знаходження оптимальних стратегій 
перевезення вантажів або людей одним транспортним засобом по 
декількох заданих цільових пунктах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60518  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
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 "Программный продукт "Центр обработки 
девяти сетевых инструментальных систем версии 1.0 (ЦО 9 СИС 1.0)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оперативного вирішення через Інтернет 
задач оптимізації управління дискретними процесами різного 
призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60519  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофимчук Олександр Миколайович, Триснюк Василь Миколайович, 
Крихівський Михайло Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
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 "EcoForecast" для прогнозування зміни 
здоров'я органів кровообігу в залежності від концентрацій цинку в 
поверхневих водах територій проживання ("EcoForecast" 
(Екопрогнозування))  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для прогнозування змін здоров'я органів 
кровообігу в залежності від концентрації цинку в поверхневих водах 
тереторій проживанння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60520  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Путій Павло Миколайович  
 
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)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 
"Корпоративный сайт Адвокатского бюро "Путий и партнеры" ("сайт 
Адвокатского бюро "Путий и партнеры")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір надає інформацію про діяльність і послуги адвокатського бюро 
"Путий и партнеры".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60521  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Путій Павло Миколайович, Путій Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

"Корпоративний сайт Адвокатського бюро "Путій і партнери" ("сайт 
Адвокатського бюро "Путій і партнери")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір, який включає в себе оригінальні письмові літературні і наукові 
твори, фотографічні та твори образотворчого мистецтва, які надають 
інформацію про діяльність і послуги адвокатського бюро "Путій і 
партнери".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60522  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Путій Павло Миколайович  
 
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)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру "Corporate 

website law firm "Putii & Partners" ("Website law firm "Putii & 
Partners")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір надає інформацію про діяльність і послуги адвокатського бюро 
"Путий и партнеры".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60523  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімов Володимир Веніамінович, Дараган Валерій Валерійович, 
Богуславський Максим Григорович, Часова Тетяна Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Методичні рекомендації "Особливості взаємодії слідчих та 
оперативних підрозділів ОВС під час виявлення  та документування 
фактів порушення законодавства у сфері державних закупівель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60524  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулевич Євгеній Олегович (grnch)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "MiEvo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розвиваюча казуальна гра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60525  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замченко Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Ти моя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60526  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційні технологічні прийоми у загальній системі 
отримання високоякісного молока"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані інноваційні технологічні прийоми у загальній системі 
отримання висоякісного молока.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60527  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Ветеринарно-технологічні аспекти з догляду за 

технічним оснащенням тваринницьких приміщень у процесі їх 
експлуатації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано ветеринарно-технологічні аспекти з догляду за 
технічним оснащенням тваринницьких приміщень у процесі їх 
експлуатації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60528  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Дмитро Ярославович (Surrealiste)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "SURREALISM (part8)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60529  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Рикачевський Олексій 
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 "Завадостійке кодування даних за допомогою 
коду Геммінга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60530  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Маргарита Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Україно, вставай! (Присвячується народу України в боротьбі з 

військовою інтервенцією 2014-2015 рр.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60531  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайківський Олександр Болеславович, Оністрат Олександр 

Анатолійович, Бондарчук Марія Вікторівна, Лотоха Людмила 
Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо порядку статистичного 

обліку об'єктів права інтелектуальної власності в установах, 
організаціях і військових частинах Міністерства оборони України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблені з метою запровадження єдиного 
підходу щодо порядку статистичного обліку об'єктів права 
інтелектуальної власності в установах, організаціях і військових 
частинах Міністерства оборони України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60532  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно" Зайківський Олександр Болеславович, Оністрат Олександр 

Анатолійович, Бондарчук Марія Вікторівна, Лотоха Людмила 
Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів) Науковий твір "Пропозиції щодо удосконалення порядку обліку 

об'єктів права інтелектуальної власності у Міністерстві оборони 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Питання стосовно правової охорони інтелектуальної власності, 
зокрема тієї, що належить державі, є досить актуальним і набуває 
пріоритетного значення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60533  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно" Зайківський Олександр Болеславович, Оністрат Олександр 

Анатолійович, Бондарчук Марія Вікторівна, Лотоха Людмила 
Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів) Науковий твір "Методичні рекомендації щодо бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів у бюджетних установах Міністерства оборони 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для військових частин, військово-
навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони 
України, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60534  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно" Зайківський Олександр Болеславович, Оністрат Олександр 
Анатолійович, Бондарчук Марія Вікторівна, Лотоха Людмила 
Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів у госпрозрахункових організаціях 
Міністерства оборони України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблені з метою запровадження єдиного 
підходу щодо організації обліку, оцінювання (переоцінювання), 
поліпшення, амортизації, інвентаризації та списання з балансу 
нематериальних активів Міністерства оборони України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60535  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
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)  Пісня "Вільний вітер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60536  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубнича Галина 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)  Літературний письмовий твір науково-навчального характеру 
"Робоча програма навчальної дисципліни Бухгалтерський облік"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено мету, завдання, об'єкт, предмет дисципліни 
бухгалтерського обліку.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

74 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60537  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубнича Галина 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)  Літературний письмовий твір науково-навчального характеру 

"Робоча програма навчальної дисципліни Звітність підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено мету, завдання, предмет, об'єкт дисципліни звітність 
підприємства; зміст основних модулів дисципліни; питання до 
семінарських занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60538  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубнича Галина 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)  Літературний письмовий твір науково-навчального характеру 

"Робоча програма навчальної дисципліни Економічний аналіз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто основні завдання, мета, об'єкт, предмет дисципліни, зміст 
основних модулів, питання для проведення лабораторних, практичних 
занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60539  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубнича Галина 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 письмовий твір науково-навчального характеру "Облік 
і аудит"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено мету, завдання, предмет, об'єкт дисципліни облік і аудит, 
зміст основних модулів дисципліни, питання до семінарських занять. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60540  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "The Lord of Love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60541  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Atmasfera (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 "Gauranga"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60542  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "The Shining Moon"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60543  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Atmasfera (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 "Sweet Butterfly"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60544  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Atmasfera (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 "All I need" ("Madana Mohana Murari")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60545  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Atmasfera (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 "Unearthly Love" ("Radha Govinda")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60546  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сибірянська Юлія Володимирівна, Сивульська 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)  Науковий твір "Типова робоча навчальна програма з науки 
"Макрофінансовий аналіз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір вивчає прийоми та методи якісної та кількісної оцінки 
фінансових процесів і явищ, що відбуваються в царині фінансів на 
мікрорівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60547  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Євген Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Фотографія "Віра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60548  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильчук Гордій Борисович (GORDEID)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка поезії "Золотой Век"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60549  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
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)  Монографія "МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії наведено інноваційні розробки лікарських препаратів на 
основі меду натурального і його стандартизованої субстанції - меду 
натурального порошкоподібного. Значну увагу приділено питанням 
вивчення фізико-хімічних, технологічних і фармакологічних 
властивостей цих препаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60550  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В АПІТЕРАПІЇ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладена методологія апітерапії, покази та протипокази при 
найбільш розповсюджених захворюваннях та перспективи створення 
препаратів на основі продуктів бджільництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60551  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Рикачевський Олексій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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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 "Перевірка цілісності файлів на основі 
циклічних CRC-кодів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує перевірку цілісності файлів шляхом підрахунку 
контрольної суми з використанням цілісного надлишкового коду  - 
CRC-8, CRC-32.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60552  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Марія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка поезій "Які круті до щастя сходи..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60553  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Marketing for Start-Ups: All the Way from Grass Roots to the 
Apex"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60554  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Євген Станіславович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

80 

Повне ім'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 "Important Fashion Trends and Hacks Modern Male Marketer 
Should Know"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60555  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Євген 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)  Стаття "What Benefits Can Instagram Bring For Your Business?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60556  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Євген 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)  Стаття "What is common between Mid-Century Design and UX design"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60557  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Євген Станіславович  
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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)  Стаття "How the Best Content Strategy Should Look Like?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60558  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Рикачевський Олексій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Кодування даних з виправленням помилок на 
основі згортного коду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60559  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головинський Максим Олександрович (GSKY)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Турист"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60560  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєва Наталія Миколаївна, Вавдійчик Ірина Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет  
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Інвестиційний менеджмент: методика 
розв'язання практичних завдань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даному посібнику розглядаються методичні підходи та пояснення до 
розв'язання практичних завдань різноманітної спрямованості: 
аналітичних, планових, експертних та інших задач з дисципліни 
"Інвестиційний менеджмент". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60561  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Данило Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Scintilla Wave"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60562  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
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 "Когда мама улыбнётся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60563  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колибанова Каміла Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Дитяча казка "За папой в Сомали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маленька дічина дізнається, що корабель, на якому працює її батько, 
захопили сомалійські пірати. Несподівано вона знаходить на березі 
моря чарівну мушлю, яка підказує дівчині як за допомогою магічних 
каменів і перевтілення врятувати батька та повернути його додому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60564  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Костянтин Володимирович, Мальгін Михайло Геннадійович  
 
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 "Analysis of the 
footbridge of the Boryspil airport traffic interchange"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглянуто статичний та динамічний аналіз мосту. Проведено 
дослідження просторового НДС стану конструкцій мосту, а також 
локального розподілу напружень в вузлах при різних схемах 
навантажень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60565  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальгін Михайло Геннадійович, Медведєв Костянтин Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Модель расчета 
мостовых конструкций на усталость по локальным напряжениям"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою роботи є розробка нової моделі розрахунку зварних вузлів 
мостів на втому за локальними напруженнями. Запропонована модель 
дозволяє підвищити точність розрахунку ресурсу мостів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60566  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кир'ян Валерій Іванович, Мальгін Михайло Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Расчет 

локальных напряжений в зонах сварных соединений 
крупногабаритных пространственных конструкций"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено підхід до розрахунку локальних напружень в зонах зварних 
з'єднань констукцій, який базується на введенні в розрахункову модель 
абсолютно жорстких тіл (АЖТ) і дозволяє досліджувати локальний 
розподіл напружень в зоні зварних з'єднань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60567  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кир'ян Валерій Іванович, Мальгін Михайло Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Пути обеспечения 

нормативного ресурса пролетных строений мостов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто конструкції зварних прогонових будов залізничних мостів. 
Проаналізовано основні причини передчасного зародження і розвитку 
тріщин втоми у вузлах і елементах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60568  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кир'ян Валерій Іванович, Мальгін Михайло Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Расчет на 
усталость сварных узлов ортотропных плит металлических пролетных 
строений мостов по локальным напряжениям"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розглядається розрахунок на втому зварних вузлів 
ортотропних плит (ОП) проїзної частини автодорожніх мостів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60569  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компанець Катерина Андріївна, Бідняк Михайло Несторович, 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 науково-освітнього характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

"Навчальний курс "Культура управління в туризмі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний комплекс розроблений до освітньо-професійної програми 
підготовки напряму "Туризм" кваліфікаційного рівня - бакалавр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60570  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компанець Катерина Андріївна, Бідняк Михайло Несторович, Лаврик 

Іван Федорович, Мороз Ксения Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

"Навчальний курс з дисципліни "Менеджмент в туризмі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний комплекс передбачає вивчення дисципліни: "Менеджмент 
в туризмі". Розроблений відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки напряму "Туризм" кваліфікаційного рівня - бакалавр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60571  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Моделювання 
трансформаційних перетворень в економіці за допомогою 
багатофакторних моделей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі наведені рекомендації щодо моделювання трансформаційних 
перетворень в економіці України, рекомендована література та 
додатки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60572  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розробка 
системних критеріїв забезпечення ефективності роботи підприємств в 
умовах циклічності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі наведені рекомендації щодо розробки системних критеріїв 
забезпечення ефективності роботи підприємств в умовах циклічності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60573  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Прогнозування 
впливу подальшого розвитку економіки України на ефективність 
роботи підприємств транспортної галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі наведені методичні рекомендації щодо прогнозування 
економічних систем в Україні та додатки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60574  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєв Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

"Навчальний посібник. Перевезення небезпечних вантажів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний підручник містить принципи та вимоги щодо підготовки та 
перевезення небезпечних вантажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60575  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєв Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

"Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 
"Вантажознавство"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір призначений для студентів спеціальності "Економіка 
підприємства" та "Транспортний менеджмент".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60576  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович, Матвєєва Катерина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Види хвиль і 

побудова кривої вільної поверхні при прориві греблі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному науковому творі розглядаються різні види хвиль, їх відмінні 
особливості та характер розповсюдження, і наведено приклади 
випадків, коли можуть виникати деякі з них. Запропоновано метод 
побудови графіку кривої вільної поверхні при прориві греблі та 
наведено приклад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60577  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович, Матвєєва Катерина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Визначення 

загального розмиву у нижньому б'єфі греблі за умови її руйнування з 
врахуванням коефіцієнту шорсткості дна та похилу ріки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному літературному творі наукового характеру запропонована та 
обґрунтована математична модель для розрахунку загальних руслових 
деформацій при прориві греблі. Показана аналітична реалізація 
запропонованої моделі та наведені результати її застосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60578  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович, Матвєєва Катерина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Визначення 
загального розмиву у нижньому б'єфі греблі за умови її руйнування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В данаму творі запропонована та обґрунтована математична модель 
для розрахунку загальних руслових деформацій при прориві греблі, 
показана аналітична реалізація запропонованої моделі та наведені 
результати її застосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60579  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компанець Катерина Андріївна, Касьян Ольга Вікторівна, Литвишко 
Лілія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Навчальний курс з дисципліни "Діяльність туристської 
самодіяльності організації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі твору лежить практичний підхід вирішення проблем по 
створенню та функціонуванню туристичної організації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60580  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компанець Катерина Андріївна, Литвишко Лілія Олександрівна, 
Зарицький Максим Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Навчальний курс "Організація і проведення туристичного походу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Передбачає проведення практичних занять для набуття навичок у 
вирішенні організаційних і технологічних завдань по створенню 
туристичних самодіяльних походів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60581  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Володимир Петрович, Саваневич Вадим Євгенович, 
Брюховецький Олександр Борисович, Соковікова Наталія Сергіївна, 
Хламов Сергій Васильович, Погорелов Артем Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма вирівнювання фону астрономічних 
кадрів FlatSky-CoLiTec" ("FlatSky-CoLiTec")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма представляє собою незалежний сервіс для 
вирівнювання залишкової фонової складової зображення на цифрових 
кадрах, в тому числі астрономічних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60582  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюх Микола Федорович, Цюх Іванна 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)  Науково-популярний твір "Нова парадигма охорони здоров'я 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є синтезом науки, віри та досвіду врачування і розкриває 
можливості підвищення ефективності охорони здоров'я та закликає до 
змін уяви про поняття: що саме є здоров'ям, хвороба, медицина, життя. 
   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

91 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60583  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гетьман Вадим Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Votoot"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма -  це програмне забезпечення для закладів торгівлі, 
сфери послуг та інших підприємств, фізичних осіб, які ведуть 
господарчу діяльність та мають на меті вести реєстрацію та 
ідентифікацію споживачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60584  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
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)  Детектив "Коралловый браслет с черной жемчужиной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У детективі відображені реальні події, що мали місце в практичній 
діяльності працівників правоохоронних органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60585  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітомсков Роман Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка малюнків "Логотип, Эмблема, Флаг Общественной 

Организации "Стратегической союз общественной Украины" 
(варианты)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірці представлені малюнки варіантів логотипу, емблеми, прапора 
громандької організації "Стратегічний союз громадської України".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60586  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладкий Віталій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Просвещение в мистику истины!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана книга - духовна книга, тлумачення Біблії, правда про створення 
Всесвіту, заповіти життя Ісуса Христа і шлях спокутування. Книга 
відкриває завісу правди, дає ключ до розуміння всіх таємниць і 
відповіді на кричущі питання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60587  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ус Світлана Альбертівна, Станіна Ольга Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимальне розміщення двохетапного 

виробництва" ("ОРДВ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нова програма призначена для реалізації управління системою 
"виробник-споживач" при двохетапному розміщенні виробництва 
фактичних ланцюгів виготовлення готової продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60588  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Роман Валентинович, Рикачевський Олексій Олександрович, 
Паламарчук Максим Олегович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Дана програма використовується для відкриття та редагування файлів 
з розширенням djvu. Програма дозволяє відкривати дві копії одного 
документа в одному робочому вікні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60589  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротенфельд Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 

літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "ОСОБАЯ МИССИЯ ФИЛОСОФИИ: ЧТО ЕСТЬ 

МУДРОСТЬ И КАКОВЫ КОНКРЕТНЫЕ ПУТИ ВОСХОЖДЕНИЯ К 
НЕЙ?" ("ОСОБАЯ МИССИЯ ФИЛОСОФИИ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Суперечку між Платоном і Аристотелем стосовно питання "що таке 
мудрість" історія філософії визнала на користь платонівського 
розсудливого мислення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60590  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротенфельд Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 

літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір  "Образовательная программа "МЕТАПРЕДМЕТ В 

ШКОЛЕ: "ТРИЛОГИЯ УМА" КАК НОВЫЙ МЕТОД ИНТЕГРАЦИИ 
ЗНАНИЙ" ("Метапредмет в школе: Трилогия ума")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблена учбова програма, призначена для узагальнюючого 
розумового та етичного розвитку будь-якого віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60591  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротенфельд Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ЭТОС: ВОСПИТАНИЕ МУДРОСТЬЮ" 
("ЭТОСОМЕТР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається запропонований автором новий філософський 
метод розумового та етичного розвитку людей, розроблений на підставі 
сучасних та вироблених в давнину загальнонаукових порівняльних 
понять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60592  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сладков Олександр Олександрович, Сладкова Марина Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Маки червоні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60593  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завора Таїна Миколаївна, Чепурний Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "FORMING THE DIAGNOSTICS METHODS OF SOCIAL 
SECURITY CONDITION IN A REGION"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Систематизовано наукові дослідження у напрямі забезпечення 
соціальної безпеки. Запропоновано методичний підхід діагностики 
соціальної безпеки регіону, орієнтований на виявлення кризових явищ 
у процесі соціально-економічного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60594  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Павло Віталійович, Фастівець Анна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальна комп'ютерна програма "Методи діагностики 
функціонального стану організму людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт орієнтований на одну або цикл суміжних 
навчальних дисциплін, що викладаються на факультетах фізичного 
виховання педагогічних навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60595  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мохнач Роксолана Всеволодівна, Осипова Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник малюнків "Ілюстрації до книги Р.К. Нарайян "Боги, демоны и 
другие"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60596  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочков Олександр Євгенович, Осипова Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник малюнків "Ілюстрації до казки Г.Х. Андерсена "Стойкий 

оловянный солдатик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60597  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Форостовець Віталіна Іванівна, Цах Володимир Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник малюнків "Ілюстрації до книги Германа Гессе "Сіддхартха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60598  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Сергій Валентинович  
 
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 надо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Не надо", "Млечный путь", "Влюблюсь", 
"Слышишь...", "Зверушка", "Шуты", "Любовь - война", "Буду 
любить", "Слова, слова...", "Сверхновая звезда", "The Big Bang", 
"Beastie".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60599  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкуро Сергій Анатолійович, Миронюк Олександр 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 "IQ-Workplace"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для застосування в роботі підприємств, установ, 
організацій з метою оптимізації структури та процесів електронного 
документообігу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60600  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Ірина Валеріївна (Матвиенко Ирина Валерьевна, Irina 

Matvienko)  
 
Повне ім'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 "Поле для настольной 

психологической игры "Возлюбленная" из серии "Лунные мистерии" 
("Поле для игры "Возлюбленная")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60601  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храпко Сергій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник фотографій "Приватний житловий будинок по вулиці 
Паустовського, 59 у м. Києві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60602  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Анатолій Іванович (Іллия - Samorodok)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Статуетка "Воля вибору своєї долі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60603  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Германюк Тамара Андріївна, Івко Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм проведення фармакоекономічного 
дослідження лікарських засобів (ЛЗ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Алгоритм проведення фармакоекономічних досліджень застосовується 
для проведення досліджень з метою внесення в протоколи (стандарти) 
фармакотерапій фармакоекономічної складової та застосування 
фармакоекономічно обгрунтованої схеми (ЛЗ).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60604  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина символізує об'єднання у світі добра, зла, любові, світла, землі і 
простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60605  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
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 "Нікчемність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина символізує нікчемність людського життя в рамках безсмертя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60606  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
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 "В мені"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено три сонця і червоні губи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60607  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
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 "Регенерація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина символізує замкнутість кола еволюції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60608  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
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 "Свобода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коми на картині відповідають частинкам повітря - простору, 
невагомості, відсутності прив'язок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60609  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
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 "Безсмертя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина символізує наявність факту безсмертя на Землі, а так само 
його негативний вплив на розвиток Всесвіту в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60610  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукіянчук Валентин Леонідович, Лукіянчук Артур Валентинович  
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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 літературний твір методичного характеру 
"МИКРОКИНЕЗОРЕЛИЗ" ("МІКРОКІНЕЗОРЕЛІЗ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автори твору розробили власний метод мануального виявлення, 
контролю і впорядкованої реалізації доступних оператору 
мікрокінетичних потенціалів в організмі людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60611  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радуцький Михайло Борисович, Скіб'як Андрій Юліанович, Чермак 
Ігор Іванович, Толстанов Олександр Костянтинович, Долот 
Володимир Денисович, Яцюк Михайло Іванович, Яцюк Юрій 
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 "Єдина уніфікована методика розрахунку вартості 
медичних послуг та вагових коефіцієнтів U-DRG груп в закладах 
охорони здоров'я України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика орієнтована на використання в автоматизованих медико-
економічних інформаційних системах для розрахунку вартості 
медичних послуг, нозологій та U-DRG груп при наданні платних 
медичних послуг згідно чинного законодавства, в системі 
добровільного медичного страхування, а також при запровадженні 
системи обов'язкового медичного страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60612  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Експериментальний зразок силового 
агрегату ПД140. Звіт за результатами моделювання 
експериментального зразка силового агрегату ПД140"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконано моделювання принципово нового плазмового двигуна ПД140  
для ракетно-космічної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60613  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Агнессія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, твір образотворчого 

мистецтва, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Агнессия АБСОЛЮТ Книга Живая Творение 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60614  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Агнессія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір садово-паркового мистецтва, 

фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Агнессия АБСОЛЮТ Книга Живая творения 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60615  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біланюк Сергій Віталійович, Сірук Роман Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60616  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Валентина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  "Гленмарк Фармасьютикалз Лімітед", Представництво в Україні 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Лисеня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60617  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратенко Мирослава Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук "Податкове навантаження та шляхи його оптимізації в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі  розкрито зміст поняття "оптимальне податкове 
навантаження", обґрунтовано критерії його оптимальності та 
розширено систему показників оцінювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60618  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрескол Марина Сергіївна, Сотська Олена Іванівна, Зацерковний 
Олексій Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Мені болить моя країна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60619  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрескол Марина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Мені болить моя країна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60620  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Петро Миколайович, Хлевний Андрій Олександрович, 
Заріцький Олег Володимирович, Хлевна Юлія Леонідівна, Трейтяк 
Вячеслав Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Технологія автоматизованого управління 
проектними роботами технічної підготовки авіаційного та 
машинобудівного виробництва" ("U TPV")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підсистема U TPV є програмним комплексом, призначеним для аналізу 
даних про технічну підготовку виробництва з різних систем 
автоматизованого управління, що використовується на підприємстві.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60621  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клобукова Людмила Петрівна, Самойленко Дмитро Володимирович, 
Трімпол Олександр Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Методи контролю арифметичних і логічних 
операцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження методів контролю  
правильності виконання арифметичних операцій, які реалізуються у 
вигляді послідовності операцій передачі двійкових слів та 
перетворення вмісту регістрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60622  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецький Анатолій Якович, Навроцький Денис Олександрович, 
Семенюк Олександр Іванович, Червоняк Євген 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 "Статистичний аналіз випадкових процесів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60623  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляховецький Богдан Вікторович, Кудренко Станіслава Олексіївна  
 
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 "Візуалізація роботи алгоритмів сортування 
даних на системі android"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60624  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмельова Тетяна Федорівна, Шулімов Олег Сергійович, Ковтунець 
Ольга Вячеславівна, Чорна Марія 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 "Класичні критерії прийняття рішень: Вальда, 
Лапласа, Гурвиця, Севіджа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для оцінювання прийняття рішень за 
критеріями, в залежності від бажаних підрахунків прибутків, витрат 
або колективного рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60625  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Євген Євгенович, Ларін Віталій Юрійович, Харченко 
Володимир Петрович, Чичикало Ніна Іванівна, Ларіна Катерина 
Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод підвищення ефективності навчання мовленим 
сигналам і формування акустичного паспорта людини-оператора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60626  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазок Олексій Михайлович, Квач Микола 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 "Псевдографічна візуалізація руху рідин та 
газів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для обробки результатів чисельного 
моделювання руху рідкого чи газоподібного середовища з метою 
отримання вхідних даних для графічного або псевдографічного 
подання ліній потоку середовища, що рухається.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60627  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вавіленкова Анастасія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль формування змістовних зв'язків між 
концептами речень природної мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє отримати набір логічних зв'язків між концептами 
речень української мови довільної складності, заданих у вигляді 
сукупності текстових символів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60628  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Ірина Федорівна, Усик Віра Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Макроекономічний аналіз національної 
економіки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60629  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенок Дарія Михайлівна, Усик Віра Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методичні рекомендації до виконання 
науково-дослідної роботи та оформлення її результатів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60630  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твердохліб Юлія Володимирівна, Дубровін Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз частотних складових вейвлет- базису"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу побудови та аналізу 
амплітудно-частотної характеристики вейвлету, визначення 
оптимального вейвлет-базису за розрахунковими параметрами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60631  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балтрушайтітє Дана Томасівна  
 
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 "Люблю твій степ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір відноситься до патріотичної лірики, написаний на 
слова Ліни Костенко до віршу "Люблю твій степ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60632  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гжегоцький Мечислав Романович, Федоренко Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Схема-алгоритм вивчення та оцінки дезаптаційних 
станів і їхньої корекції за умов одночасного впливу стрес-факторів 
різного генезу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується схема-алгоритм вивчення, оцінки і корекції 
дезадаптаційних станів за умов одночасної дії стрес-факторів різного 
генезу на основі математичного планування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60633  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Монографія "Методи та моделі управління вагонопотоками на 
металургійних підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі досліджені процеси формування та руху вагонопотоків, які 
враховують класифікацію вагонів за ступенем придатності для 
навантаження, що підвищує точність техніко-економічних розрахунків 
при організації перевезень вантажів металургійних підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60634  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукурудза Віталій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ой ви гуси-лебедята" ("Гуси-лебедята")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60635  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левандовський Андрій Петрович (Андрей Царь)  
 
Повне ім'я 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 "Счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60636  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Ірина Валеріївна (Матвиенко Ирина Валерьевна; Irina 

Matvienko)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Правила до психологічної гри 

"Возлюбленная" из серии "Лунные мистерии" ("Игра 
"Возлюбленная")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60637  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляров Олексій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір 
белетристичного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фантастичний літературний твір "Возрождение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60638  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецька Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-методичний посібник "Освітня технологія "Простір для 
відкриттів" / "Пространство для открытий" / "Space for discoveries" / 
Простір "V" / Пространство "V" / Space "V"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітня технологія спрямована на формування у дітей дошкільного і 
шкільного віку здатності стати автором сьогоднішніх і майбутніх ідей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60639  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лілевман Ігор Йосипович, Лілевман Олександр Йосипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання причіпних, напівпричіпних та 
напівнавісних сільськогосподарських машин на збереження стійкості у 
відчіпленому стані"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60640  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лілевман Ігор Йосипович, Лілевман Олександр Йосипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Український науково-дослідний інститут прогнозування та 

випробування техніки і технологій для сільськогосподарського 
виробництва імені Леоніда Погорілого, Південно-Українська філія 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення ефективності дії стоянкових 

гальмових систем сільськогосподарських транспортних засобів при 
відсутності спеціальних похилих площадок для випробувань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60641  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанов Олександр Петрович, Лілевман Ігор Йосипович, 

Лілевман Олександр Йосипович, Лілевман Ельвіра Хуснізаманівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Український науково-дослідний інститут прогнозування та 

випробування техніки і технологій для сільськогосподарського 
виробництва імені Леоніда Погорілого, Південно-Українська філія 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Результати дослідження процесів гальмування 

самохідних сільгоспмашин з гідростатичним приводом ведучих коліс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60642  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилін Анатолій Михайлович, Кобилін Олег Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА ПО 
ВИЗНАЧЕННЮ НОРМАТИВІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
БАНКІВ І ФІНАНСОВИХ ФУНКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ІСНУЮЧИХ ВИДІВ ІНТЕРВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма призначена для виконання розрахунків по визначенню 
економічних нормативів банків, показників для аналізу економічної 
ефективності банків та розрахунків по фінансовим функціям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60643  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ратко Марина 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)  Монографія "Виховання світоглядних уявлень старшокласників у 

процесі освоєння цілісностей української художньої культури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії здійснено узагальнення наукової проблеми виховання в 
учнів старшої школи світоглядних уявлень у процесі освоєння 
цінностей вітчизняної художньої культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60644  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шупп Роман 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 "Ядро кросплатформної системи активного 

моніторингу кіберзагроз для забезпечення інформаційної безпеки в 
ІТС" ("КП "ЯКСАМКЗІБІТС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує можливість моніторингу трафіку додатків, дій 
користувачів і передатного вмісту за рахунок використання 
унікальних технологій ідентифікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60645  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулий Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Соло для душі..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Байба", "Волшебство полей", "Зустріч", "Когда нам 
17 лет", "Криниця", "Нічка", "Придорожная трава", "Соло для душі", 
"Судьба", "Танго времени нашего", "Теплый дождь", "Чекай мене".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60646  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Степ широкий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана пісня розрахована на велике коло слухачів та звучить як гімн 
Запорізького краю і охоплює його духовну культуру.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60647  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколаєнко Руслан Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Моя сім'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60648  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Syncopation (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 "Obsession"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60649  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Syncopation (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 "Blues"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60650  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікорська Ольга Олександрівна (Syncopation)  
 
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 "Be more crazy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60651  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Syncopation (псевдонім), 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)  Музичний твір з текстом "Double heartbeat"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60652  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство виробничо-торгова фірма 
"Сіверянка" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Технічні умови ТУ У 25.1-00310143-086:2005 
"Намет уніфікований санітарно-барачний УСБ-56/2005" ("ТУ У 25.1-
00310143-086:2005")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60653  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Валерія Олексіївна, Черненко Олена Євгенівна, Сердюк 
Дмитро Георгійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для визначення 
координаційних здібностей в гандболі (КПрВКЗГ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою різновид програми генерації випадкових чисел, 
яка використовується для кількісної оцінки швидкості реакції рівня 
спеціальної працездатності спортсмена в умовах активного вибору 
корисної інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60654  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Валерія Олексіївна, Приступа Євген Никодимович  
 
Повне ім'я або повне 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 світлової платформи 
для відпрацювання точності кидків у гандболі (КПрСвПлТКГ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє тренувати та здійснювати перевірку швидкості і 
точності кидків гравців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60655  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозинська Інна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Економіко-математична модель 
міжгалузевого балансу використання ресурсів в галузі м'ясо-молочного 
скотарства в сільськогосподарських підприємтсвах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методологію та інструментарій економіко-
математичного моделювання стосовно створення продуктивних 
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моделей міжгалузевого балансу використання ресурсів галузі м'ясо-
молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах на 
основі формування матриці проміжного споживання продукції, що 
дасть можливість в умовах балансу ресурсів забезпечити обсяг 
сукупного випуску для задоволення сукупного попиту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60656  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
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)  Збірка малюнків "Levitation cars first collection from Vladislav 
Ponomarev sping 2015" ("Levitation cars from Vladislav Ponomarev sping 
2015")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входять такі малюнки: "Vector image Based on 1947 Cisitalia 
202", "Vector image Based on 1959 Ferrari Testarossa", "Vector image 
Based on 1963 Chevrolet Rondine", "Vector image Based on 1964 Ferrari 
250 GT Lusso  Berlinetta", "Vector image Based on 1964_Ferrari 250 
GTO", "Vector image Based on 1967 Ferrari Dino GT", "Vector image 
Based on 1968 Ferrari 250 P5", "Vector image Based on 1968 Ferrari P6", 
"Vector image Based on 1969 Ferrari 512 S", "Vector image Based on 1970 
Ferrari Modulo", "Vector image Based on 1976 Ferrari 512 BB", COVER  
(обложка) LEVITATION CARS FIRST 2015  from Vladislav Ponomarev. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60657  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник креслень "Линия для производства ленты колючей 
армированной "ЕГОЗА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60658  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник креслень "Схема штамповки колючей ленты "ЕГОЗА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику представлені креслення схеми розкрою для виготовлення 
колючої стрічки "ЕГОЗА".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60659  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрик Олег Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Виведення електромагнітного хвильового рівняння руху 

електронів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлюється, що причиною відбивання електронів від поверхні 
кристала в експерименті Девісона і Джермера є рівність енергії 
електронів і енергії рівнів забороненої зони кристала. Виводиться 
рівняння руху електронів на основі електромагнітного хвилевого 
рівняння за умови рівності імпульсів електрона і кванта енергії 
випромінювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60660  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Володимир Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичні рекомендації "Правила поведінки населення при загрозі 

здійснення терористичних актів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60661  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій Анатолійович, Гарбуз 

Євгеній 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 деталей пристосувань на 

кручення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку максимального напруження на 
кручення деталей верстатного пристосуваня та порівняння 
оптимального результату з допустимою границею напруження на 
кручення, що відповідає довідниковим даним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60662  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій Анатолійович, Гарбуз 

Євгеній 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 деталей пристосування на згин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку максимального напруження на 
згин деталей верстатного пристосування та порівняння отриманого 
результату з допустимою границею напружень на згин, що відповідає 
довідниковим даним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60663  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій Анатолійович, Гарбуз 
Євгеній 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 деталей пристосувань на розтяг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку максимального напруження на 
розтяг деталей верстатного пристосування та порівняння отриманого 
результату з допустимою границею напруження на розтяг, що 
відповідає довідниковим даним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60664  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуздряк Станіслав Іванович (MrPrid)  
 
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)  Кінофільм "Immigraniada"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Змінити життя, щоб вижити. Чи змінити виживання на життя? Чи 
вартий вибір мільйонів українців, що шукають щастя не вдома? Фільм 
знятий у 5 країнах Європи, у яких є велика українська діаспора. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60665  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ПЛАТТЯ (формат А3 та 42 см х 68 см)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Пропонується схема для часткової вишивки бісером платтів з 
українським орнаментом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60666  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 

вишивки бісером "КАРТИНИ (формат А2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується схема для часткової вишивки бісером різноманітних 
картин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60667  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 

вишивки бісером "СВЯТІ ЛИКИ (формат А6)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується схема для часткової вишивки бісером ликів святих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60668  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ЗБІРНИК МАЛЮНКІВ (формат А3)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером пейзажів, 
натюрмортів, оберегів та інших різноманітних картинок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60669  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ЦЕРКОВНІ КАРТИНИ (формат А3)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60670  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ОБКЛАДИНКИ ДЛЯ ПАСПОРТІВ (формат А4)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60671  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ІКОНИ СВЯТИХ (формат А5)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60672  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КАРТИНКИ РІЗНІ (формат А4)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером різноманітних 
картинок для дітей та дорослих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60673  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "РУШНИКИ ПАСХАЛЬНІ (формат А2)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60674  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікорська Ольга Олександрівна (Syncopation)  
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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 "What if"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60675  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "It's not for me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60676  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Syncopation (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 "Superhero"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

   
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60677  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікорська Ольга Олександрівна (Syncopation)  
 
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)  Музичний твір з текстом "Tell me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60678  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікорська Ольга Олександрівна (Syncopation)  
 
Повне ім'я 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 "Witch hunt"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60679  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовський Юрій Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз гібридного модульного летального апарату з технічним описом 

("Гібридні безпілотні модульні летальні апарати "ГБМЛА", "Гібридні 
пілотовані модульні летальні апарати "ГПМЛА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гібридні модульні летальні апарати різного призначення: для ведення 
розвідки, знешкодження техніки, для керування з висоти іншими 
безпілотними апаратами, для виявлення координат цілей на землі та 
захист кордонів країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60680  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Костянтин Петрович  
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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 "Концепция "Евразийский индустриальный 

маршрут"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З 1999 року реалізується авторська програма "Пальма Мерцалова", 
метою якої є збереження індустріальної спадщини шляхом створення 
міжнародного політехнічного музею. Експозиція музею створюється 
шляхом опису об'єктів промислового виробництва різних галузей 
народногосподарської діяльності, розташованих в країнах на території 
Євразійського материка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60681  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибка Антоніна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика энергетического восстановления человека 

"Энергия Жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір - це система практик, заснованих на базових природних 
функціях енергетичної основи людини, яка є фундаментом психічного 
та фізичного стану, життєвих умов та можливостей, подієвого ряду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60682  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябовол Лілія Тарасівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Система навчання правознавства учнів основної і 

старшої школи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60683  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бирсан Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Клиническая эффективность лечения хронического 
катарального гингивита у лиц молодого возраста с применением 
препаратов Vivax Dent"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60684  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельчинська Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Решение проблемы визуализации теоретических постулатов 

химической науки при изучении металлических ядов: опыт 
преподавания дисциплины "Токсикологическая химия" на 
фармацевтическом факультете"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60685  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельчинська Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Тестовый контроль знаний студентов при изучении 

химических дисциплин как диагностико-контролирующий инструмент 
в условиях системы ECTS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60686  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельчинська Олена Василівна, Ніженковська Ірина Володимирівна  
 
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)  Навчальний посібник "Токсикологічна хімія. Отруйні речовини та їх 

біотрансформація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вельчинська О.В., Ніженковська І.В. Токсикологічна 

хімія. Отруйні речовини та їх біотрансформація: навчальний посібник / 
О.В. Вельчинська, І.В. Ніженковська. - К.: ВД "АДЕФ-Україна", 2015. - 
320 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60687  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожуховська Світлана Семенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Архитектор Самостоятельности". Как 

воспитать нашего ребенка самостоятельным и ответственным"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває тему виховання батьками дітей самостійними та 
відповідальними. Основний текст твору викладений у розрізі 
самостійності та відповідальності дітей у процесі їх діяльності у межах 
загальноосвітніх та інших навчальних закладів. Твір розкриває 
найважливіші принципи та основні методики і концепції кроків з 
виховання дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60688  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валігун Василь Федорович (ВоФоВ)  
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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 "Тайна-тайн апокрифічності Об'яви Івана Богослова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60689  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Улибін Юліан Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис "Побег из сети"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бути живим стане більш дивом, ніж перевагою. Живі почнуть таємно 
збиратися, створюючи закриті товариства, але щоб сховатися у Мережі 
цього не вистачить. Хвилею прокотяться численні самогубства, 
відважні будуть намагатися втекти з Мережі, чіпляючись за рештки 
реальності. Майбутнє виглядає утопією тільки до тих пір, поки не 
настане.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60690  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
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  Складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Душевна релігія: священне писання, традиційний устрій, 
моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу 
цінність людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Душевна релігія: священне писання, традиційний устрій, 
моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність 
людини / Упорядкував Хранитель віри Релігійної громади сповідуючих 
віру в найвищу цінність людини "Українська Душевна спільнота" Юрій 
Шеляженко. - Київ: Шеляженко Ю.В., 2015. - 124 с. 
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Анотація   
У книжці представлене Священне писання душевної релігії та інша 
богослужбова і богословська література з питань теології та етики 
релігійної віри в найвищу цінність людини - душевної релігії і вічного 
духовного руху творення Бога як людського ідеалу через віру в себе, 
вірність собі, володіння собою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60691  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Випуск Журналу "Мораль" №1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60692  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
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 "Whirl Content Management Platform 
("Платформа управління контентом Whirl")" ("КП WCMP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення для використання в суспільних Wi-Fi 
мережах, створене для планування й проведення соціально й 
комерційно спрямованих інформаційних компаній з аутентифікації 
користувачів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60693  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сьомочкіна Світлана Марківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного (анімаційного) фільму "Як Микола 

лайку проковтнув"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мало не на все у своєму житті головний герой Микола реагує 
словесною абракадаброю, яку у пристойних колах  та радіопередачах 
зазвичай маскують за допомогою технічних засобів, так що тільки чули 
пі-пі-пі...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60694  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сьомочкіна Світлана Марківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного (анімаційного) фільму "Як Микола 

почав книжки читати та до театру ходити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей сценарій фільму-третя історія про Миколу, його життя та пригоди. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60695  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Андрощук Геннадій Олександрович, 
Бай Сергій Іванович, Буг Світлана Юріївна, Пустовойт Сергій 
Володимирович, Совершенна Ірина Олексіївна, Федулова Любов 
Іванівна, Шовкалюк Віктор Степанович, Яцишина Клавдія 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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

133 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Трансфер технологій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику розкрито організаційно-економічний механізм трансферу 
технологій як елемент управління і реалізації інноваційної політики у 
контексті стратегії інноваційного розвитку країни, охарактеризовано 
сутність та особливості технологічної інфраструктури, державного 
регулювання діяльності у сфері технологій, визначено зміст 
комерціалізації технологій, розглянуто особливості, етапи та форми 
процесу комерціалізації науково-технічних розробок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60696  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаєва Ніна Антонівна, Коробова Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Шкільний фізичний експеримент у 
7-9 класах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник створений для слухачів курсів післядипломної освіти та 
студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60697  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барильник-Куракова Оксана 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 "Фізика в мореплавстві. 10 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику зібрано матеріали, які надають вчителю фізики 
дидактичну допомогу при проведенні курсу за вибором "Фізика у 
мореплавстві".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60698  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебєдєв Євген Олександрович, Шарапов Михайло Михайлович, 

Слабоспицький Олександр Сергійович, Розора Ірина Василівна, 
Кучеренко Ольга Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Альтернативна система дистанційного 

навчання OMEGA" ("OMEGA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує більш зручне наповнення навчальними курсами, 
потребує якомога меншого "об'єму" та розширює можливість 
інтерактивного контролю студента і надання консультацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60699  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарапов Михайло Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Online програма перевірки практичних знань 

INDEX" ("INDEX")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена як для перевірки вмінь розв'язувати задачі, так і 
для вдосконалення отриманих знань, набутих вмінь і навичок. Index є 
унікальним проектом через поєднання в собі інтелектуальної роботи 
користувача та розробленої системи аналізу відповідей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60700  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагачевська Зіновія Іванівна  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Українське дошкілля в освітньому просторі Східної 
Галичини (кінець ХІХ ст. - 1939 р.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито чинники, основні умови й особливості 
визрівання та реалізації ідеї інституцій дошкільного виховання у 
Східній Галичині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60701  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій 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)  Твір навчального характеру "Експериментальна програма 

"Оздоровчо-прикладний тренінг учнів початкової школи при 
навчальній роботі з підвищеним зоровим компонентом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У розробленій програмі викладено комплексну методику оздоровчо-
прикладного тренінгу зорової системи учнів початкової школи. Наведена 
авторська принципова схема та приклади побудови спеціалізованих 
прикладних фізкультхвилинок, які зменшують негативний вплив 
статичного і зорового компоненту навчальних навантажень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60702  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ульянченко Олександр Віктоворич, Анісімова Ольга Вікторівна, 

Кучер Анатолій Васильович, Чертков Дмитро Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Організаційно-економічні засади ефективного розвитку 

яєчного птахівництва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організаційно-економічні засади ефективного розвитку 

яєчного птахівництва: монографія / О.В. Ульянченко, О.В. Анісімова, А.В. 
Кучер, Д.Д. Чертков; (Національна академія аграрних наук України, 
Інститут тваринництва). - Х.: Цифрова друкарня № 1, 2012. - 340 с.  
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Анотація   
Викладено теоретико-методичні основи ефективності в птахівництві 
яєчного напряму виробництва, обґрунтовано систему показників 
економічної ефективності виробництва курячих яєць, проаналізовано 
світові та вітчизняні тенденції розвитку яєчного птахівництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60703  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Комп'ютерно-касові 
системи" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система Керування Чергою "IS-Line"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60704  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Микола Костянтинович  
 
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 "Зброєю сміху. Український гумор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли давні й сучасні історичні, політичні, побутові, 
народні анекдоти, афоризми, побажання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60705  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович, Лисенко Наталя Іванівна, 
Євтушенко Мар'яна Леонідівна  

 
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)  Книга "Остап Вишня. Кому веселе, а кому й сумне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60706  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович  
 
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 "Тарас Шевченко. Свою Україну любіть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До книги вибраних творів увійшли вірші, поеми та афоризми Тараса 
Шевченка, в яких найповніше виражена його любов до України, 
волелюбного українського народу, який упродовж багатьох століть 
боровся за право жити у власній незалежній державі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60707  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скісов Евген Геннадійович (Скіф), Кільдау Павло Евгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, твір 

образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій з розкадровками до художнього фільму з робочою назвою 

"Коктейль Молотова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Коктейль Молотова" - це історія про кохання під час революційних 
подій у суспільстві (деяка держава). За волею долі головні герої 
опинилися по різні сторони барикад. Але любов живе. Вона вічна та 
перемагає негаразди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60708  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джули Дом (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Доминик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60709  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павел  Лемец (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 "Отпущу тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60710  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павел Лемец (псевдонім), Вольдемар Станиславский (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 "Перчик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60711  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босий Дмитро Олексійович, Косарєв Євген Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальна система електропостачання 
транспорту" (Intelligence System of Electrified Transport)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку режимних показників систем 
тягового електропостачання залізниць постійного та змінного струму і т. д. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60712  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несін Віталій Володимирович  
 
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 твір учбово-практичного характеру "Лабораторні 
роботи з неруйнівного контролю якості: вимірювання спеціального 
кутового зразка універсальним шаблоном зварника та кутоміром"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60713  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несін Віталій Володимирович  
 
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 твір учбово-практичного характеру "Лабораторні 
роботи з неруйнівного контролю якості: вимірювання 
багатофункціонального навчального зразка лінійкою, 
штангенциркулем, мікрометром, радіусоміром, лупою (мікроскопом)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60714  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Психотерапевтический метод доктора 
Савчука трёх, четырёх, пятикратного наведения для лечения: ВСД 
(соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы); 
панических атак; алкоголизма, игромании; заикания, энуреза и других 
неврозов и состояний"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60715  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рильський Максим Георгійович  
 
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 "Спокійна творчості тривога..."  Максима Тадейовича 
Рильського" (упорядкування)    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60716  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рильський Максим Георгійович  
 
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)  Упорядкування перекладу Максима Тадейовича Рильського "Слово 
про Ігорів Похід"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60717  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмельова Ася Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Днепр - Наполи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60718  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович (Alexey Shabelnikov, STC)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "SECU-3 Boot Loader" ("secu3bld")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60719  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович (Alexey Shabelnikov, STC)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "SECU-3 Firmware" ("secu3app")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60720  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович (Alexey Shabelnikov, STC)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SECU-3 Manager" ("secu3man")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60721  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фрадинський Олександр Анатолійович, Нагорічна Ольга Степанівна, 
Туржанський Віталій Анатолійович, Медвідь Юрій Олександрович, 
Яковенко Оксана Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут митної справи 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Митна енциклопедія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До складу наукового видання включено матеріали, які всебічно 
характеризують багатогранність митної справи у контексті історії її 
становлення, формування нормативно-правового забезпечення тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60722  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копитова Лілія Федорівна (Віолета Грін), Копитова Лілія Вадимівна, 
Копитова Маргарита Вадимівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Книга без правил - ах! Основи граматики - "English у 
віршах!" - Друге видання, виправлене, доповнене і покращене. 
Переклад українською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор розробила даний твір для своїх любих і дорогих дітей і учнів. Це 
видання є покращеним варіантом попереднього, містить доповнення і 
виправлення. Твір виконаний українською мовою і містить текстову 
частину, а також аудіочастину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60723  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туркін Геннадій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Окуляри із стільниковими структурами 
для профілактики зору "Сoma зор" ("Цілющі окуляри Туркіна для 
профілактики зору "Coma зор")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60724  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобова Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Музичне мистецтво. 4 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту початкової 
загальної освіти, базової програми та авторської концепції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60725  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянська Галина 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 - книга "Путешествия по святым местам по совету 
Ванги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга написана за порадою Ванги. Описано мандри автора по святим 
місцям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60726  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КУДІЦ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Учбово-методичні матеріали "Администрирование QRadar SIEM 7.2" 
в двох томах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60727  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сепетий Дмитро 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)  Наукова монографія "Свідомість як суб'єктивність: таємниця Я"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковій монографії розглядаються, з дуалістичних позицій, основні 
проблеми розуміння природи свідомості та її відношення до фізичної 
реальності. Висвітлюється зміст найважливіших дискусій, теорій та 
аргументів у світовій філософії свідомості ХХ - початку ХХІ ст. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60728  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сепетий Дмитро 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)  Наукова монографія "Сознание как субъективность: тайна Я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковій монографії розглядаються, з дуалістичних позицій, основні 
проблеми розуміння природи свідомості та її відношення до фізичної 
реальності. Висвітлюється зміст найважливіших дискусій, теорій та 
аргументів у світовій філософії свідомості ХХ - початку ХХІ ст. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60729  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сепетий Дмитро 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)  Наукова монографія "The Mind as Subjectivity: the Mystery of the Self"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковій монографії розглядаються, з дуалістичних позицій, основні 
проблеми розуміння природи свідомості та її відношення до фізичної 
реальності. Висвітлюється зміст найважливіших дискусій, теорій та 
аргументів у світовій філософії свідомості ХХ - початку ХХІ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60730  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левандовський Андрій Петрович (Андрей Царь)  
 
Повне ім'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 "YanaKlim"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Назва логотипу зображена у готичній манері, присутні характерні 
стилізовані краплі, які наче "стікають" з літер. Від другої літери "а" 
вправо виконаний завиток тонкою лінією, який прямує вгору, у кінці 
після літери "m" зображена невеличка шестикутна зірка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60731  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левандовський Андрій Петрович (Андрей Царь)  
 
Повне ім'я 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 "Классная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60732  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жембровський Олексій Анатольевич  
 
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 телесеріалу "Кузьма і Степан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60733  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудь Андрій Сергійович, Рудь Віра Корніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка зображень "ROSA" ("ROSA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60734  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстрація до книги "Честь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ілюстрація, що має назву "Честь", являє собою композицію у вигляді 
кола, всередині якого зображена стилізована літера "Ч". Ця ілюстрація 
була придумана та використана в книзі автора за назвою "Честь".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60735  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєхіна Анастасія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення логотипу "LASHBAR modeling look"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60736  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Юлія Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Новое фитнес-направление "Боевой 

Функциональный Фитнес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний навчальний посібник - це новий напрямок в сучасних фітнес-
програмах, який базується на поєднанні бойових та функціональних 
вправ за 5-ма окремими методами: інтервальний метод, метод 
впровадження, метод "Комбінація у комбінації", метод чергування, 
метод прискорення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60737  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник фотографічних творів "НЛО в с. Кам'яногірка, Вінницької 

області"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник цифрових фотографій в електронному вигляді містить вісім 
фотографічних творів, на яких біля одного зі водоймищ у  
с. Кам'яногірка Оратівського району Вінницької області 1 травня  
2015 року зафіксовано невпізнані літаючі об'єкти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60738  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пристрій для визначення інформативних 
типів відношень між поняттями"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма, за допомогою якої 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  60739  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімченко Роман Ігорович (kxxxm)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "gravity engine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60740  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Шуба Євгеній Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Використання добавки водневмісного газу до 

повітряного заряду для покращення показників двигунів з 
карбюраторною системою живлення в рамках холостого ходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто результати експериментальних досліджень впливу 
добавки водневмісного газу до повітряного заряду на паливну 
економічність і токсичність бензинового двигуна з карбюраторною 
системою живлення в режимі холостого ходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60741  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Костенко Андрій Вікторович, 
Загороднов Михайло Іванович, Сакно Ольга Петрівна, Лукічов 
Олександр Володимирович, Енглезі Олег Анатолійович  
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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)  Навчальний посібник "Експлуатаційні властивості автотранспортних 
засобів. Частина 1. Динамічність та паливна економічність 
автотранспортних засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить інформацію щодо динамічності та 
паливної економічності автотранспортних засобів відповідно до 
навчальних програм напрямів підготовки "Машинобудування" та 
"Автомобільний транспорт".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60742  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Поляков Віктор Михайлович, 
Костенко Андрій Вікторович, Сакно Ольга Петрівна, Лучіков 
Олександр Володимирович, Петров Олександр Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Експлуатаційні властивості автотранспортних 
засобів. Частина 3. Маневреність. Керованість. Стійкість"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить інформацію щодо динамічності та 
паливної економічності автотранспортних засобів відповідно до 
навчальних програм напрямів підготовки "Машинобудування" та 
"Автомобільний транспорт". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60743  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчик Анатолій 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)  Монографія "Транспортні потоки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії комплексно розглянуті моделі транспортного потоку та 
взаємозв'язку між основними його характеристиками. Проведено 
аналіз моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60744  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Артур Миколайович, Невінгловський Вадим 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод 

розрахунку залишкового ресурсу асфальтобетонного покриття з 
використанням полімерних латексів на залізобетонних мостових 
спорудах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено метод розрахунку залишкового ресурсу асфальтобетонного 
покриття залізобетонних мостових споруд, який базується на 
отриманих аналітичних залежностях, що дозволяють прогнозувати 
напруження від спільної дії сезонних, річних та добових температур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60745  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неізвестна Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

"Рекомендації щодо ефективного функціонування кільцевих розв'язок 
автомобільних доріг на одному рівні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновані рекомендації щодо ефективного функціонування 
кільцевих дорожніх розв'язок в одному рівні на основі практичної 
пропускної здатності в залежності від складу транспортного потоку, 
кількості смуг руху, наявності виділеної смуги для правого повороту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60746  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Корпач Анатолій Олександрович, 

Філоненко Олександр Дмитрович, Шуба Євгеній Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Про можливість використання водневмісних сполук в 

дизелях транспортних машин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто аналіз літературних джерел щодо можливості 
використання водневмісних сполук у дизелях та їх вплив на поливну 
економічність та екологічні показники.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60747  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапошников Борис Вікторович, Савчук Анатолій Миколайович, 

Педан Олег Лаврентійович  
 
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)  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія 

конструкційних матеріалів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містять лабораторні роботи для ознайомлення з будовою і роботою 
токарно-гвинторізних верстатів, розглядають питання обробки 
заготовок на універсально-фрезерному, свердлильному, 
шліфувальному та зубофрезерному верстатах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60748  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биковська Лариса Борисівна, Смирнова Тетяна Василівна, Ліпецька 
Наталія Федорівна  

 
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 науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Самопідготовка студентів засобами 
фізичного виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Теоретичні та практичні основи організації фізичної самопідготовки 
студентів всіх форм навчання з дисципліни "Фізичне виховання".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60749  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лодяков Сергій Іванович, Савчук Анатолій Миколайович, Римаренко 

Іван Констянтинович  
 
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)  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

"Основи технології виробництва та ремонту автомобілів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета курсової роботи - навчитись творчо використовувати теоретичні 
знання при проектуванні і реконструкції підрозділів ремонтних 
підприємств, набути досвіду розрахунку ремонтного підрозділу в об'ємі 
теоретичного об'єкта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60750  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Анатолій Миколайович, Педан Олег Лаврентійович, 

Глухонець Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програма курсу і методичні вказівки до контрольних робіт з 

дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів" Частина 2   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основні завдання дисципліни - вивчення технології одержання 
матеріалів, одержання й обробки заготовок деталей машин, фізичних 
основ процесів, їх техніко-економічних характеристик, галузей 
застосування та основ будови типового обладнання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60751  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Микола Федорович, Білякович Олег Миколайович, 

Савчук Анатолій Миколайович, Міланенко Олександр Анатолійович, 
Туриця Юлія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм рішення задачі щодо визначення стану 

трансмісійних олив за динамічними характеристиками тертя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика дозволяє за структурним станом 
поверхневого шару оцінювати тривалість ефективного використання 
трансмісійних олив.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60752  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Ткачук Володимир Микитович, 

Савчук Анатолій Миколайович, Барилович Леонід Павлович, 
Богданова Ольга Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Основи процесів різання матеріалів та 

металообробні верстати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладені основи та закономірності процесів різання матеріалів. 
Описана конструкція і характеристика основних ріжучих інструментів, 
їх класифікація відповідно до видів обробки металів, конструкція та 
класифікація металообробних верстатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60753  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчик Анатолій Миколайович  
 
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 науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація дорожнього руху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто основи організації дорожнього 
руху. В основу посібника покладено курс лекцій, що читається у 
Національному транспортному університеті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60754  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калапа Аліна Андріївна  
 
Повне ім'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 до книги Л. Зубкової "Апельсин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60755  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Тетяна Олегівна, Осипова Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник малюнків, ілюстрацій до книги  Ю. Ооно "Пори року"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60756  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харчук Анастасія Олександрівна, Осипова Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

156 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник малюнків, ілюстрацій до книги Л. Голоти "Жінки і птиці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60757  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
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 "Автоматизоване 
робоче місце Служби аеронавігаційної інформації" ("APM CAI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний програмний комплекс, являється набором інструментів для 
ведення бази аеронавігаційних даних, проектування маршрутів 
вильоту, підходи і посадки, моделювання польотів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60758  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
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 "Автоматизоване 
робоче місце містобудівника" ("АРМ містобудівника")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

АРМ містобудівника - геоінформаційна система, призначена для 
накопичування і оброблення відомостей, необхідних для прийняття 
рішення про розвиток міських територій, автоматизує роботу органів 
архітектури і містобудування, спрощує процеси підготовки і видачі 
документів інформаційної системи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60759  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
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 "gisMapViewer" 
("gisMapViewer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма призначена для створення, редагування і друку 
цифрових топографічних карт і планів міст різного призначення, 
ведення баз даних з налаштуванням користувацьких форм для 
перегляду таблиць, формування запитів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60760  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
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 "gisMapServer" 

("gisMapServer")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це серверна програма, що призначена для забезпечення віддаленого 
доступу багатьох користувачів до баз геопросторових даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60761  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Василь Федорович, Шиманська Анна Анатоліївна 

(Августинович Анна Анатоліївна)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 

політехнічний інститут" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Генетична класифікація первинних джерел 

електромагнітного поля" ("ГК ПДП")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Генетична класифікація первинних джерел електромагнітного поля 
узагальнює властивості породжувальних електромагнітних структур 
становить системну основу для пізнання фундаментальних принципів 
структурної організації і закономірностей розвитку електромагнітних і 
електромеханічних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60762  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Константінов Сергій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський 

політехнічний інститут" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Нова парадигма теорії Технічна термодинаміка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Парадигма є базою для побудови наукової теорії або взагалі науки. 
Основою парадигми є здебільшого сукупність наукових понять, що 
використовуються в даній науці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60763  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Данило Олександрович, Мелешко Ігор Миколайович, 

Ющенко Анатолій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Facemail" ("КП "Facemail")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60764  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рута Богдан (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Пісенна поезія та лірика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60765  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рута Богдан (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій "Пост-продакшин, або Привіт, лотерея!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60766  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Поляков Віктор Михайлович, 

Костенко Андрій Вікторович, Сакно Ольга Петрівна, Петров 
Олександр Вікторович, Лукічов Олександр Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Експлуатаційні властивості автотранспортних 

засобів. Частина 2. Плавність ходу та прохідність автотранспортних 
засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить інформацію щодо плавності ходу та 
прохідності автотранспортних засобів відповідно до навчальних 
програм напрямів підготовки "Машинобудування" та "Автомобільний 
транспорт".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60767  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоташевський Ігор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальностю "Телерадіокомпанія "Ера" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій телевізійної програми, спеціальна програма "ТЕПЛО UA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма спрямована на правильне і професійне виявлення  
непродуктивних витрат енергії конкретного приміщення та пропозиції 
щодо його комплексної теплової модернізації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60768  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олексій 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)  Романс "Цыганская любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60769  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олексій Олексійович  
 
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 романсу "Неосторожность"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60770  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олексій Олексійович  
 
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 пісня "Колискова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60771  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олексій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Слова пісні "Синьо-жовті журавлі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60772  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олексій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Слова пісні "Колыбельная сыну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60773  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олексій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Слова пісні "Калина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60774  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олексій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Слова пісні "Холод"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60775  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штурхецький Віталій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Гімн європейської України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60776  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович  
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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 "Измеритель кинематических и динамических 
параметров лифтов" (LIFT V3.02-2008)" ("LIFT V3.02-2008")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програму для роботи у складі Вимірювача ИКПЛ-МЗ, що 
дозволяє виконувати вимірювання параметрів ліфтів в різних 
режимах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60777  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович, Владимирський Ігор 
Альбертович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Многоканальный регистратор "Вибрологгер 
- 1.03" системы активно-паcсивного низкочастотного 
диагностирования состояния металла трубопроводов теплосети 
"РАСТР-1" ("Вибрологгер-1.03")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для отримання достовірних результатів 
фактичного стану металу підземних ділянок трубопроводів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60778  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович, Владимирський Ігор 
Альбертович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма  "Термоакустический течеискатель"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Прорама для визначення витоків трубопроводів тепломереж та 
водопостачання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60779  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Контроллер грузового лифта" ("GruzLift")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вантажних ліфтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60780  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Измеритель кинематических и динамических 
параметров лифтов", версия В3.05" ("Lift V3.05")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє вимірювати дані параметрів руху ліфтів та 
підвісних канатних доріг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60781  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анфімова Галина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

165 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Эталонные геологические разрезы мезозоя Горного 
Крыма" (MesozoicCrimea) ("MesozoicCrimea")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Користувачами бази даних можуть бути музейні працівники, науковці, 
викладачі та студенти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60782  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Іван Іванович, Тесленко Олександр Кирилович  
 
Повне ім'я або 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 "Модифікація жадібного алгоритму пошуку кліки в графі  

Хеммінга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою застосування алгоритму є швидший, ніж при застосуванні 
класичних алгоритмів пошук дозволеної комбінації кодів 
нерозподільних коригуючих кодів для заданих значень розрядності та 
відстані за Хеммінгом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60783  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Анастасія Сергіївна, Пшеничний Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка малюнків до твору Всеволода Нестайко "Тореадори з 

Васюківки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60784  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоя Марія Олександрівна, Пшеничний Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків до казок "Шведские народные сказки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60785  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Інна Олегівна, Пшеничний Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка малюнків до казки братів Грімм "Ворона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60786  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Анастасія Іванівна, Наман Герман Зієвич  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Естрадна пісня "А небо..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60787  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Анастасія Іванівна, Наман Герман Зієвич  
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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)  Естрадна пісня "Странник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60788  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ком'ютерна програма "Математичний сервер автоматичної побудови 

логістичних маршрутів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує автоматичну побудову маршрутів транспортних 
засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60789  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебешко Жанна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музично-документальний телефільм "Танцівниця від Бога. Прима-

балерина Олена Філіп'єва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60790  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Тетяна Валентинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ювелірний виріб "Каблучка "Люблю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60791  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушаков Євген Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Обладнання серії "КРОТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60792  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісікало Олег Володимирович, 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 "Побудова онтології тексту природної мови за 
допомогою лінгвістичного пакету NLTK"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60793  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікуліна Неля Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Словник транспортних 
чужомовних запозичень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Словник адресований широкому колу читачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60794  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещук Галина Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Авторські моделі вишитого одягу та схеми 

використаних вишиванок "Весна, гармонія і квіти" ("Весна, гармонія і 
квіти")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить у собі колекцію зображень жіночих та чоловічих 
вишиванок та вміщує 17 авторських виробів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60795  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Руслан Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Громадська організація "ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Емблема "Великий Герб Громадської організації "ЗОЛОТІ ЛЕВИ 

ЧОРНОЇ СОТНІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Емблема виконана з використанням українських національних 
кольорів - золотавого, жовтого та синього і оригінального графічного 
зображення, що нагадує тризуб.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

170 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60796  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернов Антон Валерійови, Зінченко Роман Юрійович, Войцехович 

Олексій Миколайович (Войцехович Алексей Николаевич)  
 
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 комедійного серіалу "ВЕТА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60797  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігур Валентин Олександрович, Третяк Олександр Олександрович, 

Оганян Аркадій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Збірка технологічних карт приготування страв для 

ресторану "The Burger"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60798  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Наталія Василівна, Василенко Вероніка В'ячеславівна, 

Кірищук Марина Олексіївна  
 
Повне ім'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 "ТМ ДУОС 

ХХІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60799  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булат Анатолій Федорович, Волошин Олексій Іванович, Говоруха 

Володимир Васильович, Федосєєв Сергій 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)  Твір наукового характеру "Концепція, рецептура, склад, технологія 

виготовлення і застосування ремонтно-відновлюваної суміші "Ідеал" 
на основі поєднання триботехнічного складу інгредієнтів з 
вуглецевовміщуючими матеріалами та їх вкрапленням в базові 
поверхні тертя в трибоз'єднаннях машин, механізмів, агрегатів і різних 
засобів транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60800  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лень Ольга Антонівна (Ольга Шевченко-Лень)  
 
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 статей "НОСТАЛЬГІЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60801  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, Губенко 

Дмитро Іванович, Кутумов Ігор Вільйович  
 
Повне ім'я або 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 "Конструкторська документація на 

експериментальний зразок силового агрегату ПД140. Варіанти 3 та 4"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60802  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тригуб Іван Сергійович, Іванова Оксана Максимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60803  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідуля (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 "Гимн "Сільпо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про спогади дитинства, постійно забувані з роками, та від цього 
вони не стають менш приємними і теплими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60804  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєв Андрій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сенд Сімпл"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60805  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макянц Віген Ваганович  
 
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 "Сборник политинформатики "Широка? Страна 

....Моя? Родная?" (издание второе, доработанное и дополненное)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60806  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олена Вишна (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Пешка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60807  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олена Вишна (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "БУНТОВЩИК" / "REBEL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60808  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Расскажу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60809  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Часть души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60810  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексій Зоредар (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Казка про Богдана, файного козака Запорізького"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60811  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
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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)  Сценарій "Чемпионат Украины по приготовлению мяса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60812  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
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)  Сценарій "Чемпионат Украины по приготовлению рыбы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60813  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томенко Тарас Миколайович, Шарапова Маргарита Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій художнього фільму "Шапито" ("Шапито")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60814  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be), Короленко Тетяна 

Олександрівна  
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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 "Behind the rain"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60815  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецький Микола Владиславович  
 
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 статей "Роздрібний ринок нафтопродуктів 2010-2015 років"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60816  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубнича Галина 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)  Підрозділи із монографії "Нормативно-методичне забезпечення 
бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності" (5.1, 5.2, 5.3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського 
обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності / за заг. ред. Л.Г. Ловінської. - К.: ДННУ "Акад. фін. 
управління", 2013. - 294 с.  

 
Анотація   

Використано концептуальні основи складання форм фінансової 
звітності при застосуванні міжнародних стандартів фінансової 
звітності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60817  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бендюг Владислав Іванович, Комариста Богдана Миколаївна, Бойко 
Тетяна Владиславівна  

 
Повне ім'я або повне 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 оцінки впливу 
життєвого циклу продукту" (Life Cycle Impact Assessment)" ("LCIA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінки впливу життєвого циклу продукту на 
навколишнє середовище.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60818  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бендюг Владислав Іванович, Бойко Тетяна Владиславівна, Комариста 
Богдана Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система оцінки безпечності 
промислових підприємств" (AUTOMATED SYSTEM SAFETY 
ASSESSMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES)" ("ASSA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс призначений для оцінки безпечності 
промислових підприємств, в обігу яких присутні токсичні чи вибухо-
або пожежонебезпечні речовини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60819  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцева Валентина Федорівна, Бойко Ксенія Леонідівна, Ліпшиць 
Лариса Володимирівна, Петровська Юлія Валеріївна, Фролова 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)  Навчальний посібник "Lucky Voyage"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60820  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
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 Trio Doors 2015 Collection All 
Doors 2015 Collection Siti Doors 2015"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог надає інформацію щодо колекції 2015 року нових найкращих 
оригінальних дверей фірми виробника. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60821  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Артем Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва (прикраса, кулон) "Секіра Перуна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60822  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чирва Артем Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка зображень з описом "УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплект календарів під загальною назвою "УКРАЇНСЬКИЙ 
КАЛЕНДАР" у новому форматі, зручний для визначення числа і дня 
року  з використанням просторової уяви людської психіки. В 
календарях змінена  структура тижня, що дає можливість автоматично 
визначити  день чи число любого тижня і місяця. Календарі 
намальовані у форматі 2D та 3D, а круглий календар є інтерактивний.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60823  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Наталія Всеволодівна, Рибалко Людмила Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Гендерний підхід до проблеми 
формування міжособистісних взаємин студентів ВТНЗ у 
позанавчальній виховній роботі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено систему формування міжособистістних взаємин студентів 
ВТНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60824  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
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 без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Здравствуй, Муза". Альбом №4   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музика автора - як свіжий подих, якнайкраще розкриває задум  
авторів текстів та надає їм нове життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60825  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Robert Thomas Fletcher III (Роберт Томас Флетчер ІІІ)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір "Секреты миллионеров"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60826  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарулич Сергій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Голосовий 
проект "Топ 7"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60827  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маляренко Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Текст пісні "Здравниця донечці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

181 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60828  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нор Петро Іванович, Чепков Ігор Борисович, Мельник Олександр 
Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Загальні тенденції розвитку озброєння та військової 
техніки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі аналізу розвитку озброєння та військової техніки наземного, 
повітряного і морського базування провідних країн світу 
сформульовані тенденції розвитку озброєння та військової техніки, які 
можна вважати загальними для всіх видів збройних сил.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60829  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копійко Світлана Олександрівна (Копєй Лана)  
 
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   

У збірку увійшли пісні: "В твоем останусь серце", "Моя звезда", 
"Мир". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60830  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Лариса Вадимівна, Самойлюкевич Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням англійської мови" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал побудований за комунікативно-тематичним принципом. В 
кінці підручника подано англо-український словник.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60831  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням французької мови" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник продовжує серію підручників для оволодіння французькою 
мовою. У кінці підручника подано граматичний довідник, таблиці 
відмінювання дієслів і словник.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60832  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням французької мови" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ілюстрований матеріал підручника є дидактично доцільним і 
функціональним, несе навчальне навантаження, сприяє розумінню 
учнями поданих для опрацювання лексичних одиниць і діалогів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60833  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веремійчик Іван Маркович, Тименко Володимир Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить інформацію про різні види дизайну, цікаві 
ілюстрації, роботи для виконання у вільний час, що сприятиме 
підвищенню інтересу учнів до предмета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60834  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Ольга Владиславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Основи здоров'я" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для кращого засвоєння тем дібрано відповідні прислів'я і приказки, 
загадки і ребуси, що сприятиме підвищенню інтересу учнів до 
предмета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60835  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Геометрія" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для найдопитливіших є низка цікавих і складних задач у рубриці 
"Цікаві задачі для учнів неледачих". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60836  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алла Несвіт (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова (7-й рік навчання)" підручник 
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська концепція базується на сучасних педагогічних і 
лінгвістичних вітчизняних і зарубіжних дослідженнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60837  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Михайло Васильович, Лишенко Григорій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник структурований за темами навчальної програми з 
математики для 1-4 класів, а всередині кожної теми - поурочно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60838  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подаляк Наталія Гордіївна, Лукач Ілона Бейлівна, Ладиченко Тетяна 
В'ячеславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Всесвітня історія" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику висвітлюється історія Середньовіччя - доба, яка тривала 
від середини V до кінця XV століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60839  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна, Трінька Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Німецька мова для спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням німецької мови" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та навчальній 
програмі з німецької мови для шкіл з поглибленим вивченням 
німецької мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60840  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (7-й рік навчання)" підручник 

для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник є продовженням серії навчальної літератури "Hola", 
рекомендованої для навчання іспанської мови учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60841  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Тетяна Михайлівна, Самонова Олена Ігорівна, Приймак 
Алла Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (3-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 7 класу загальноосвітніх закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60842  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Віра Орестівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник спонукає школярів до активної роботи, формування 
власних суджень, висновків, міркувань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60843  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (7-й рік навчання)" підручник 
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника відповідає віковим особливостям та 
інтересам учнів 7-го класу, їх пізнавальним можливостям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60844  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Наталія Василівна, Маркотенко Тамара Савеліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Літературне читання. Російська мова для 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" 
підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60845  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Українська література" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику усі художні твори розглядаються в межах 4-х тематичних 
розділів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60846  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна, Слободянюк Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Зарубіжна література" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник ознайомлює з художніми творами світової літератури, 
вивчення яких передбачено чинною програмою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60847  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апостолова Галина Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Геометрія" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є багаторівневим. Він надає змогу працювати з учнями за 
різним ступенем змістового наповнення - від обов'язкового до 
функціонального.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60848  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Тетяна Євгенівна, Василашко Ірина Павлівна, Гурська 
Олена Костянтинівна, Коваль Ніна Степанівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і 
чинної програми з основи здоров'я для 7 класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60849  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна, Слободянюк Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 

світова)" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
з навчанням російською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60850  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих 
здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60851  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Петро Петрович, Сум Ігор Євгенович  
 
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 "ЖИТЬ УЛУЧШАЯ МИР. УМЕНЬШЕНИЕ БЕДНОСТИ В 
МИРЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТА ЗСО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60852  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Наталія Василівна, Маркотенко Тамара Савеліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 4 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою. Основний принцип побудови 
підручника - системний зв'язок мовної, мовленнєвої, комунікативної та 
соціокультурної змістовних ліній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60853  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиротюк Володимир Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал підручника скомпоновано згідно з чинною програмою в 
чотири розділи. Пояснення навчального матеріалу супроводжується 
спостереженнями, дослідами та завданнями практичного спрямування, 
а завершується запитаннями для самоперевірки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60854  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапченко Людмила Іванівна, Балан Павло Георгійович, Серебряков 
Валентин Валентинович, Матяш Надія Юріївна, Горобчишин 
Володимир Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завдання підручника - розкрити єдність органічного світу, роль різних 
груп тварин у природних екосистемах, а також сформувати емоційно-
цінністе ставлення учнів до живої природи, розвинути їхні пізнавальні 
інтереси.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60855  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сильнова Елла Сергіївна, Каневська Ніна Григорівна, Олійник 
Вікторія Федорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60856  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршунова Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику продовжується ознайомлення з основами науки 
інформатики, що було розпочато у 2-3 класах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60857  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Василівна, Очеретяна 

Наталія Василівна, Колотило Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику передбачено обов'язкове здійснення учнями таких видів 
діялльності, як сприймання, аналіз та інтерпретація творів мистецтва, 
а також практичної музичної та образотворчої діяльності: спів пісень, 
гра на дитячих інструментах, ритмічна і пластична імпровізація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60858  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смолій Валерій Андрійович, Степанков Валерій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику на сучасному науковому рівні з урахуванням 
загальноєвропейських тенденцій міститься систематичний виклад 
історії українського народу за доби Середньовіччя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60859  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкотруб Галина Йосипівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника визначений комунікативно-діяльнісним підходом, 
який передбачає активну участь школярів у навчальному процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60860  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестушко Валерій Юрійович, Уварова Ганна Шевкетівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Географія" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить повний обсяг обов'язкового навчального матеріалу, 
передбаченого чинною програмою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60861  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ривкінд Йосиф Якович, Лисенко Тетяна Іванівна, Чернікова Людмила 

Антонівна, Шакотько Віктор Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник складається з 5 розділів, кожен з яких поділено на пункти. 
Кожен пункт містить запитання для актуалізації знань, тренувальні 
вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які 
розподілено за рівнем навчальних досягнень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60862  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Алгебра" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається із 
трьох розділів, що містить 30 параграфів, кожний з яких уміщує 
достатню кількість диференційованих вправ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60863  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Борис Миколайович, Дятленко Сергій Миколайович, Гащак 
Володимир Михайлович, Лещук Роман Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для хлопців)" підручник для 
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник складається з 4 розділів, відповідає змісту чинної 
навчальної програми з трудового навчання для 7 класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60864  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лашевська Ганна Анатоліївна, Лашевська Аліна Альбертівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Хімія" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику викладено повний обсяг навчального матеріалу з тем: 
"Вступ", "Початкові хімічні поняття", "Прості речовини метали і 
неметали".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60865  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Світлана Миколаївна, Ламонова Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Образотворче мистецтво" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник продовжує ознайомлювати учнів з видами та жанрами 
образотворчого мистецтва, з народним мистецтвом, з творчістю 
українських та зарубіжних художників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60866  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Лариса Вадимівна, Самойлюкевич Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова для спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням англійської мови" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник складається з 7 розділів. Наприкінці кожного розділу подано 
рубрику My progress in English для контролю і самоконтролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60867  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Віталій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі з історії України для 7 класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60868  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Шмігельський Ігор Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника побудовано на засадах компетентнісної парадигми 
навчання, відповідно до положень комунікативно-діяльнісного, 
особистісно орієнтованого, культорологічного підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60869  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 7 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих 
здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60870  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самонова Олена Ігорівна, Полякова Тетяна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (7-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60871  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алла Несвіт (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого 
розвитку навичок і вмінь аудіювання, читання, говоріння і письма.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60872  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самонова Олена Ігорівна, Статівка Валентина Іванівна, Полякова 

Тетяна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова для загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською мовою" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60873  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Сак Тамара Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Природознавство" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал у підручнику викладено по темах: "Вступ", "Всесвіт і 
Сонячна система", "План і карта", "Природа материків і океанів", 
"Природа України", "Тіла і речовини". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60874  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Іващенко Олександра Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої 
для оволодіння іспанською мовою в загальноосвітніх закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60875  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Олег Ярославович  
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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 "Квітка життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кажуть, що немає нічого важливішо в світі за життя. У даному творі 
життя зображене квіткою, яка потрапила у вогняну пастку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60876  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєва Ірина Іванівна (Ирэн Димарк)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір розважально-практичного характеру "Рай для двох" (оновлена 
версія тексту)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60877  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бориченко Олена Володимирівна, Ковальчук Артем Михайлович, 
Ахтирський Дмитро Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика "Організація та проведення енергетичного 
аудиту систем електричного освітлення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика встановлює вимоги до організації робіт та порядку 
проведення електричного аудиту систем електричного освітлення.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

200 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60878  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Дмитро Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Мертві душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Двоє військовослужбовців під час бойових дій знімають кадри для 
свого ігрового фільму, де один з персонажів помирає. Відзнятий 
матеріал потрапляє в руки журналістів і видається за репортаж з місця 
подій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60879  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молож Олександр Єгорович, Кушнірук Ірина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення що стосуються архітектури "Брама на територію Ближніх 
печер (корп. 64 (б)) Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначено для використання при реконструкції Брами на 
тереторії Ближніх печер (корп. 64 (б)) Свято-Успенської Києво-
Печерської Лаври. Надаються преспективні зображення і креслення 
Брами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60880  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молож Олександр Єгорович, Кушнірук Ірина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення що стосуються архітектури "Брама Північна (корп. 93 (а)) 
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для використання при реконструкції Брами 
Північна (корп. 93 (а)) Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври". 
Надаються преспективні зображення і креслення Брами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60881  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрушко Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Слова до пісні "Не відпускай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60882  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
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 з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Let Spring Be Now"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60883  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір для фортепіано "August"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нотний запис для фортепіано.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60884  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ржевський Геннадій Миколайович, Зазимко Оксана Володимирівна, 

Вороп Інна Валеріївна, Пасічнюк Ольга Петрівна, Роганов Володимир 
Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для психологічного тестування абітурієнтів 

"Три компетентності" (Тест загальних інтелектуальних здібностей 
"Три компетентності")" ("Три компетентності")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тест загальних інтелектуальних здібностей "Три компетентності", що 
включає діагностику трьох наступних компетентностей: вербально-
лінгвістичну, логіко-математичну та соціальну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60885  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карташова 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)  Навчально-методичний посібник "Біологічна задача: зміст, 

розв'язання, методика використання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник - спроба визначити єдиний підхід до 
розв'язання задач в шкільному курсі біології, звести свою 
різноманітність так званих біологічних задач у певну систему. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60886  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобанов Іван Юрійович, Артемчук Анатолій Пилипович, Мінко 
Олександр Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Анкета медико-соціологічних досліджень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета створена для виконання НДР та дисертаційного дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60887  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гончаренко Іван Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Я знала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60888  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна (Оксана Карп'юк)  
 
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)  "Англійська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено на основі авторської концепції позитивної 
мотивації молодших школярів до вивчення англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60889  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна (Оксана Карп'юк)  
 
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)  "Англійська мова (7-й рік навчання)" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено на основі авторської концепції формування  
учнівської здібності до міжкультурного спілкування і взаємодії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60890  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв Михайло Степанович, Ткач 
Костянтин Іванович, Петкогло Анатолій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система приймання 
платежів населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє вирішити основні завдання автоматизації 
банківської системи, ведення договорів і операцій клієнтів, інтеграція з 
платіжними системами і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60891  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв Михайло Степанович, Ткач 
Костянтин Іванович, Петкогло Анатолій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 
прийому і обліку платежів населення "Адміністрування роботи 
банку/відділення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє вирішити основні завдання автоматизації 
банківської системи, ведення договорів і операцій клієнтів, інтеграція з 
платіжними системами і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60892  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв Михайло Степанович, Ткач 

Костянтин Іванович, Петкогло Анатолій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 

прийому і обліку платежів населення "Пункт прийому платежів 
населення-онлайн"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє вирішити основні завдання автоматизації 
банківської системи, ведення договорів і операцій клієнтів, інтеграція з 
платіжними системами і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60893  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв Михайло Степанович, Ткач 

Костянтин Іванович, Петкогло Анатолій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 

прийому і обліку платежів населення "Адміністрування роботи бізнес-
логіка процесів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє вирішити основні завдання автоматизації 
банківської системи, ведення договорів і операцій клієнтів, інтеграція з 
платіжними системами і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60894  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобузіна Катерина Вілентіївна, Каліберда Надія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Віртуальна довідка" ("БД "Віртуальна довідка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

БД представлена в програмному середовищі "ІРБІС-64" та призначена 
для приймання та опрацювання запитів віддалених користувачів. 
Відповідно до Правил роботи інформаційного сервісу БД дозволяє: 
формування архіву виконаних довідок та надання онлайнового доступу 
до довідково-бібліографічної інформації для здійснення користувачами 
самостійного пошуку необхідної інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60895  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муха Микола Йосифович, Дранкова Алла Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп'ютерна програма, ілюстрація, 

креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір навчального характеру "Полномасштабный тренажер судовой 

автоматизированной электроэнергетической системы для подготовки и 
проверки компетентности морских инженеров"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60896  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобузіна Катерина Вілентіївна, Матвійчук Андрій Васильович, 

Моршна Наталія Олександрівна, Польовик Світлана Миколаївна, 
Семенкова Світлана Володимирівна, Ставерська Тетяна Аркадіївна, 
Третяк Тетяна Іванівна, Федорчук Артур Григорович, Шарабанова 
Тетяна Олексіївна, Макарова Олена Ігорівна, Стоян Платон 
Федорович, Черпак Тетяна Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Україна у відгуках зарубіжної преси" ("БД "Україна у 

відгуках зарубіжної преси")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60897  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Зоряна Вікторівна, Абрамова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Антикризовий менеджмент соціально-економічного 
розвитку регіону: теорія, методологія, практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні розроблено теоретико-методичні засади та прикладні 
рекомендації підвищення ефективності антикризового менеджменту 
соціально-економічного розвитку регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60898  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Олександр Мирославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для визначення оптимальних розмірів та 
кількості пожежних відсіків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60899  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андронов Володимир Анатолійович, Бухман Ольга Матвіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет цивільного захисту України 
 
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 "Методика розрахунку ймовірності 
виникнення вібраційної патології від локальної вібрації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика може використовуватися для оцінки ефективності 
віброзахисних заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60900  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаленко Світлана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Європейський проектний менеджмент. 

Практикум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60901  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосовська Уляна Юріївна, Возьняк Руслана Тарасівна  
 
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 для студентів 2 курсів із цисципліни англійська 

мова за професійним спрямуванням ENGLISH - BUSINESS ENGLISH 
"WELCOME" ("WELCOME")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник рекомендовано для вивчення англійської мови за 
професійним спрямуванням, передбачуваним програмою з іноземних 
мов для навчальних закладів та індивідуально.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60902  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примак Микола Анатолійович, Черкашин Кирило Михайлович, 
Шевчук Андрій Юрійович, Яровий Денис Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "No Living"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60903  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примак Микола Анатолійович, Черкашин Кирило Михайлович, 

Шевчук Андрій Юрійович, Яровий Денис Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з тексом "All My Love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60904  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примак Микола Анатолійович, Черкашин Кирило Михайлович, 

Шевчук Андрій Юрійович, Яровий Денис Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Monna Lisa"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60905  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примак Микола Анатолійович, Черкашин Кирило Михайлович, 
Шевчук Андрій Юрійович, Яровий Денис Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Reborn"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60906  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примак Микола Анатолійович, Черкашин Кирило Михайлович, 
Шевчук Андрій Юрійович, Яровий Денис Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "WEGO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60907  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розрахунок практичної пропускної здатності смуги руху 
автомобільної дороги"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлено метод розрахунку пропускної здатності на основі 
функціональної залежності "інтенсивність-швидкість", яка отримана 
на основі досліджень, проведених на автомобільних дорогах різних 
категорій з різним складом транспортного потоку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60908  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Віктор Дмитрович, Лемешко Юрій Сергійович, Міронова 

Вікторія Леонідівна, Титух Володимир Вікторович, Богданець Євгеній 
Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Розробка програмного комплексу для формування 

аналітичних даних синергетичної корпоративної інформаційної 
системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто архітектуру сучасної корпоративної інформаційно-
аналітичної системи з точки зору технологічних процесів. Наведені 
рекомендації по реалізації цієї архітектури на прикладі різних підходів 
та інструментальних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60909  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Віктор Дмитрович, Лемешко Юрій Сергійович, Лемешко 

Тетяна Анатоліївна  
 
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 "Фундаментальні основи відкритих інтелектуальних 

інформаційних систем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі сформульовані фундаментальні основи розробки відкритих 
інтелектуальних ІС. Запропоновані підходи дозволять  вирішити 
задачу систематизації та інтелектуалізації процесів управління 
великими масивами неструктурованої інформації та забезпечити 
адаптацію системи до особливостей користувача.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60910  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Віктор Дмитрович, Лемешко Юрій Сергійович, Лемешко 
Тетяна Анатоліївна  

 
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 "Інтелектуальні інформаційні системи управління 
науковими проектами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформульовані наукові основи розробки інтелектуальних 
синергетичних ІС управління науковими проектами на прикладі ІС 
НУ, що дозволять інтелектуалізувати процеси управління науковими 
проектами за рахунок використання ефектів синергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60911  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Михайло Олександрович, Ніколаєнко Володимир 
Анатолійович, Мельник Всеволод Михайлович, Сінкевич Андрій 
Богданович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки "Теорія механізмів і машин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках викладено завдання та приклад виконання 
курсової роботи з "Теорії механізмів і машин". Матеріал 
використовується в навчальному процесі студентів, які навчаються за 
напрямом "Автомобільний транспорт".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60912  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Михайло Олександрович, Ніколаєнко Володимир 
Анатолійович, Сінкевич Андрій Богданович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Збірник 
завдань для модульного контролю з технічної механіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику викладено завдання для модульного контролю із 
загальноінженерної дисципліни "Технічна механіка". Матеріал 
використовується в навчальному процесі студентів, які навчаються за 
напрямом "Транспортні технології".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60913  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Михайло Олександрович  
 
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)  Підручник "Теорія механізмів і машин" ("ТММ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику викладено загальні методи аналізу та синтезу основних 
типів механізмів, які використовуються в різних машинах, приладах і 
пристроях. Наведені основи теорії регулювання ходу машини, тертя і 
зношування, зрівноважування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60914  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Володимир Анатолійович, Польовий Дмитро 
Володимирович, Сінкевич Андрій Богданович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки "Технічна механіка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках викладено завдання та приклад виконання 
самостійної роботи з "Технічної механіки". Матеріал використовується 
в навчальному процесі студентів, які навчаються за напрямом 
"Транспортні технології".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60915  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Яна 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розрахунок вибухової хвилі в разі аварійної ситуації на 
автозаправній станції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлений вплив від надмірного тиску вибухової хвилі на 
людей, будівлі та автомобілі. Аварійна ситуація може виникнути в разі 
проливу палива, горючої речовини, випаровування, утворюючи 
паливо-повітряні суміші, які можуть вибухнути.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60916  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгополюк Людмила Олексіївна  
 
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)  Стаття "Визначення довжини перехідно-швидкісної смуги на 
автомобільних дорогах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлено розрахунок довжини перехідно-швидкісної 
смуги на автомобільних дорогах при розгоні автомобілів. Збільшення 
інтенсивності руху на автомобільних дорогах призводить до 
необхідності реконструкції автомобільних доріг, частиною якої є 
будівництво дорожніх розв'язок.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60917  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хохель Станіслав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спасиба любимым! Книга о любви и 

карме"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60918  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Вікторія 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 творів "Сегодня была война. Сборник публицистических 

работ" ("Сегодня была война")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60919  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Євген 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 "Інтерпретатор команд цифрової 

обчислювальної машини "Изделие 1В57"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму написано Сі-подібною мовою програмування Arduino і 
призначено для запуску на мікроконтролері "Arduino Mega 2560".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60920  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Решетько Тимофій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музика до пісні "Save the world"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірична мелодія, яка пов'язана зі змістом віршів до пісні "Save the 
world" з елементами церковних наспівів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60921  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матюшенко Євген 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 "Save the World"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана пісня складається з двох куплетів, за кожним з яких слідує 
приспів. Пісня про те, що світ недосконалий, проте його може 
врятувати кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60922  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струтовська Олена Миколаївна ( Алена Sun)  
 
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 "На струнах души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60923  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струтовська Олена Миколаївна (Алена Sun)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом пісень "Мое солнце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку ввійшли: "Лечу до тебе", "На тій стороні неба", "Ангел", 
"Новый день", "Мое солнце", "Погостим у тишині", "Знаеш, ведь так 
бывает".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60924  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернова Тетяна Василівна (Саломія)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Нео-нумерологическая 3D-Матрица "Кристалл 
Души" ("3D-Матрица "Кристалл Души")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60925  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніченко Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Повість "Сталкер Слепой"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість написана у жанрі пригодницького фантастичного бойовика, 
дія якого відбувається в Зоні - зоні відчуження Чорнобильської АЕС.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60926  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Osterreichen"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний малюнок складається із слова "Osterreichen", словосполучення 
"Кава Австрійської Імперії" та крапки після нього, а також графічного 
зображення великої перевернутої літери "О", що розміщена внизу під 
словесною частиною знаку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60927  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Kaffee 1408"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з декількох елементів: слова "KAFFEE", цифр 
"1480" на чорному тлі та словосполучення "Кава Новітньої 
Рецептури".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60928  
 
Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Franz Joseph Kaffee"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається із словосполучення "Franz joseph kaffee", 
словосполучення "Кафе Франца Йосифа" та крапки після нього, а 
також графічного зображення підпису, внизу під словосполученням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60929  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "cafe Bacara"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з слова "cafe", слова "Bacara" та позначення 
"est. 1993".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60930  
 

Дата реєстрації авторського права  28.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Czernowitz Kaffee Fabrik"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з декількох елементів: графічного зображення 
будівлі у стилі ратуші та текстової частини: "Czernowitz 1899" та 
"Чернівецька фабрика кави".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60931  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобузіна Катерина Вілентіївна, Дубровіна Любов Андріївна, Іванова 
Ольга Андріївна, Гнатенко Людмила Анатоліївна, Добрянська Тетяна 
Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "КОДЕКС: Рукописні книги" ("БД "КОДЕКС: Рукописні 
книги")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для використання віддаленими користувачами веб-порталу бібліотеки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60932  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
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 "Чего же мне не хватает для полного счастья, или Тайны 

счастливой жизни?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Чего же мне не хватает для полного 

счастья, или Тайны счастливой жизни? - Л.: ФОП Зданович В.Р., 2014. - 
320 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60933  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
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 "Возрастные особенности воспитания детей от 3 до 18 лет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Возрастные особености воспитания 

детей от 3 до 18 лет. - К.: ФОП Зданович В.Р., 2015. - 224 с. 
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60934  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі Сендей  
 
Повне ім'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 удачно выйти замуж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Как удачно выйти замуж - К.: ФОП Зданович В.Р., 
2014. - 272 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60935  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
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 "Боль, разочарование, скорбь, трагедия, катастрофа...  
                                                             Почему Я?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Боль, разочарование, скорбь, 

трагедия, катастрофа... Почему Я? - К.: ФОП Зданович В.Р., 2014. - 368 с. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60936  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі Сендей  
 
Повне ім'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 найти себя? Кто я?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Как найти себя? Кто я? - К.: ФОП 

Бондарчук Л.Н., 2014. - 224 с. 
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60937  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі Сендей  
 
Повне ім'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 же со мной не так?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа Что же со мной не так? - К.:  
                                                             Фейвор, 2014. - 160 с. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60938  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
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  60939  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Олена Петрівна  
 
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)  Літературний твір практичного характеру "Эколифтинг лица: 
бюджетный способ выглядеть моложе. Упражнения для молодости 
лица. Самомассаж. Уход за кожей" ("Эколифтинг лица: бюджетный 
способ выглядеть моложе")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір стосується способу догляду за обличчям й шиєю, самомасажу 
обличчя й шиї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60940  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юхименко Микола Дем'янович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Балерина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60941  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Руслан Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Громадська організація "ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художньо-графічний твір "Емблема Громадської організації "ЧОРНА 

СОТНЯ" ("ЧОРНА СОТНЯ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана емблема виконана з використанням українських національних 
кольорів - золотавого, жовтого та синього, і оригінального графічного 
зображення, що нагадує тризуб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60942  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муженко Ольга Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів та пісень "Всё для тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60943  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муженко Ольга Олексіївна  
 
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 "Збірка віршів та пісень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60944  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
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)  Сценарій міжнародного громадського заходу "World fish 

championship"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60945  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муженко Ольга Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Щедрівки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60946  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яэль (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 творів образотворчого мистецтва "Слайд-шоу картин 
"Сотворение мира"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збрірку ввійшли такі твори: "Весьма хорошо",  "Первые мгновения 
сотворения мира", "Сотворение мира",  "Третий день сотворения 
мира", "Четвертый день сотворения мира", "Пятый день сотворения 
мира",  "Шестой день сотворения мира", "Седьмой день сотворения 
мира".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60947  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Юліан Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіноповість "Кримські канікули"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Події відбуваються у 1628 році, коли Польща відправляє посланців до 
кримського хана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60948  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
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   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій міжнародного громадського заходу "World meat 

championship"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60949  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Улибін Юліан Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Синопсис телевизионного шоу "Повар 
80-го левела"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Супер герой - повар. Він не вміє літати, але він - єдина людина в світі, 
чиї органи чуття розвинені на 100 %.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60950  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Улибін Юліан Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Синопсис телевизионного шоу "Танец 
вкуса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Супер герой - повар. Він не вміє літати, але він - єдина людина в світі, 
чиї органи чуття розвинені на 100 %.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60951  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Улибін Юліан Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Синопсис телевизионного шоу "Кухня 

80-го левела"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Супер герой - повар. Він не вміє літати, але він - єдина людина в світі, 
чиї органи чуття розвинені на 100 %.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60952  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спеціальний Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка розповідей "Водка в авоське, или Бездна оттенков синего"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60953  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсєєва Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Программы и методики обучения восточному танцу для 

инструкторов и тренеров belly dance, фитнес-belly dance, восточного 
танца" ("Программы и методики обучения восточному танцу")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана книга являє собою збірку програм і методик навчання танцюристів як 
початківців, так і "продовжуючого" рівня, та має на меті збільшення 
продуктивності тренувань, підвищення техніки виконання східних танців 
та фізичний і особистий розвиток виконавців таких танців.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60954  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ю.А. Хахарин (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний роман "Полулегкий смысл"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60955  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвичова Оксана 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)  Монографія "Еволюція метаморфози в англійському поетичному 
мисленні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена встановленню лінгвосеміотичних та 
лінгвокогнітивних властивостей метаморфози в англійському 
поетичному мисленні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60956  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татаров 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 "Автоматизована підсистема розпізнавання 
хірагани на зображеннях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблена автоматизована підсистема дозволяє перетворювати 
зображення з текстом, написаним хіраганою, у текстовий формат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60957  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапковський Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
музичний твір без тексту, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір науково-популярного характеру "Матеріали Musical 
Tempo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60958  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаріпова Яна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Я знайду..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60959  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирко Олег 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 "Формула обчислення числа ПІ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60960  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Robert Thomas Fletcher III (Роберт Томас Флетчер ІІІ)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний ілюстрований твір "Учебник 2-3 уровень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60961  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Robert Thomas Fletcher III (Роберт Томас Флетчер ІІІ)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний ілюстрований твір "Учебник 1 уровень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60962  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романдаш Віра Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 

"EXPRESS WHITE ЛИДЕР В ОТБЕЛИВАНИИ ЗУБОВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60963  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрусь Наталія Федорівна  
 
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 "Рецепти косметичних засобів для 
догляду за шкірою обличчя, шиї та зони декольте"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст твору присвячений рецептурі косметичних засобів для догляду за 
шкірою обличчя, шиї та зони декольте.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60964  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несен Костянтин Іванович (Кость Несен)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Роберт Луїс Стівенсон "Дитячий сад пісень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60965  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свіщев Валерій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарний план кіно-театрального фестивалю "Земля - Довженка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60966  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Ольга Володимирівна, Сірик Аліна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет харчових технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Безпека та контроль навчально-виховного 
процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє здійснювати оперативне отримання та аналіз 
інформації про навчально-виховний процес у закладах освіти України 
для ухвалення управлінських рішень, складати та друкувати всі форми 
стандартних звітів про успішність та відвідування навчального 
закладу, вести календарно-тематичні плани тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60967  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могилевський Євген Анатолійович  ("Прозорі")  
 
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 "Ріо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60968  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беженар Юлія Рустамівна, Силантьєва Інна Василівна, Литовченко 
Владлена Володимирівна, Зеленський Владислав Вадимович  

 
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 "Діти за мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60969  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анісімов Микола Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Охорона праці в галузі освіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анісімов М.В. Охорона праці в галузі освіти: навч. 
посіб. для студ. пед. навч. закладів. - Кіровоград: ПП "ПОЛІУМ", 2015. 
- 168 с.: 34 іл., таб. 14. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60970  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Життєва мелодія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60971  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Осінній сад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60972  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Єдина Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60973  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Макаренко Світлана 

Володимирівна, Кольченко Катерина Олегівна, Каштан Сергій 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Інклюзивний реабілітаційно-соціальний 

туризм культурно-пізнавального напрямку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова робота групи фахівців різних напрямків з урахуванням 
чинного  та міжнародного законодавства по створенню і практичному 
впровадженню нового виду реабілітації і умов повернення в соціум осіб 
з обмеженими можливостями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60974  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Макаренко Світлана 
Володимирівна, Кольченко Катерина Олегівна, Каштан Сергій 
Миколайович  
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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)  Науково-практичний твір "Інклюзивний реабілітаційно-соціальний 
туризм сімейно-молодіжного напрямку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова робота групи фахівців різних напрямків з урахуванням 
чинного  та міжнародного законодавства по створенню і практичному 
впровадженню нового виду реабілітації і умов повернення в соціум осіб 
з обмеженими можливостями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60975  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Макаренко Світлана 

Володимирівна, Кольченко Катерина Олегівна, Каштан Сергій 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Інклюзивний реабілітаційно-соціальний 

туризм лікувально-оздоровчого напрямку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова робота групи фахівців різних напрямків з урахуванням 
чинного  та міжнародного законодавства по створенню і практичному 
впровадженню нового виду реабілітації і умов повернення в соціум осіб 
з обмеженими можливостями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60976  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Макаренко Світлана 

Володимирівна, Кольченко Катерина Олегівна, Каштан Сергій 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Інклюзивний реабілітаційно-соціальний 

туризм професійно-трудового напрямку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова робота групи фахівців різних напрямків з урахуванням 
чинного  та міжнародного законодавства по створенню і практичному 
впровадженню нового виду реабілітації і умов повернення в соціум осіб 
з обмеженими можливостями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60977  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Макаренко Світлана 

Володимирівна, Кольченко Катерина Олегівна, Каштан Сергій 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Інклюзивний реабілітаційно-соціальний 

туризм неолімпійського фізкультурно-спортивного спрямування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова робота групи фахівців різних напрямків з урахуванням 
чинного  та міжнародного законодавства по створенню і практичному 
впровадженню нового виду реабілітації і умов повернення в соціум осіб 
з обмеженими можливостями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60978  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Примадонна з хутора Заньки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У житті великої актриси Марії Заньковецької було дві любові - до 
сцени і до Миколи Садового. Вони виявились несумісними. І тоді 
заради сцени вона пожертвувала коханням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60979  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  П'єса "Люстрація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Драматична розповідь про хірурга, який задля кар'єри дозволив убити 
на операційному столі свою маму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60980  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович  
 
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 "Час ненавидіти і час любити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Герой воєнної мелодрами капітан-десантник Ярослав Байда 
сподівається перечекати війну на Донбасі у безпечному місці, не 
стаючи ні на бік захисників України, ні на бік сепаратистів і російських 
найманців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60981  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Гаврики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гаврики - інопланетна доброзичлива раса, яка займається вивченням 
інших цивілізацій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60982  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марінгольц Єва Джеланівна (Eva Maringolts)  
 
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 "The voice of Destiny"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Игры одинаковы", "Lonely wolwes", "The voice of 
Destinity", "Believe in love", "Sweet weakness" (My amazing world), 
"Songbird".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60983  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
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 "Проблема жити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60984  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрчук Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "АЛЬБА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представляє собою малюнок собаки бійцівської породи - 
бультер'єра по кличці Альба, що їсть із миски.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60985  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрчук Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "ЗООМАГАЗИН "АЛЬБА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений сукупністю стилістичних зображень пса 
бійцівської породи - бультер'єра, що їсть із миски і словосполучення 
слів "ЗООМАГАЗИН "АЛЬБА", що поєднані кольором і тематикою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60986  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман-реконструкція "Розп'ятий і воскреслий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Він прийшов навчати людей любові, але вони його вбили. Тесля із 
галілейського Назарету не перший і не остайній серед велетів духу, 
якими пишається людство, та тільки йому було призначено докорінно 
змінити світ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60987  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібрагімова Світлана Диляверівна  
 
Повне ім'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 наукового характеру "Інновації в сфері 

лізингу. Лізинг - послуг. Нові методи ефективного державного 
регулювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей твір написаний з метою підвищення розвитку малого та 
середнього бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60988  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег Вікторович, Расько Юрій Олексійович, Галабіцький 
Петро 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)  Письмовий твір наукового характеру "Методологія побудови 
індивідуальної прогнозної моделі електричного навантаження 
промислового підприємства - кінцевого споживача електроенергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60989  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рохварг Сергій Леонідович, Солтис Сергій Миколайович, Бузуєва 
Марія Василівна, Кульбачний Олександр Вікторович, Семенюк Андрій 
Володимирович, Сундучкова Марія Володимирівна, Шаповал Леся 
Іванівна, Антонюк Андрій Валерійович, Неповєка Артем Вікторович, 
Васильєв Максим Васильович, Нечаєв Максим Сергійович, Лазарев 
Віктор Миколайович, Копиловський Максим Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні 
Інформаційні Технології" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПАК Центр сертифікації ключів "ЦСК 
"Кейцентр" згідно законодавства України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60990  
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Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Олена Олегівна, Попович Олексій Петрович, Бондал Еліна 
Володимирівна, Власенко Наталія Вікторівна, Воліченко Анатолій 
Іванович, Кириленко Олександр Іванович, Ковалів Оксана Вікторівна, 
Кречетов Олександр Сергійович, Ломан Сергій Леонідович, Новік 
Сергій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Збірник тестових завдань зі спортивних 
дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Збірник тестових завдань зі спортивних дисциплін: 
навч. посіб. / уклад. О.О. Момот, О.П. Попович, Е.В. Бондал та ін. - 
Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. - 234 с. 

 
Анотація   

У збірник увійшло 960 тестових завдань, які можна віднести до 
категорії складних. Розроблений для самостійної роботи та підготовки 
до практичних занять студентів факультету фізичного виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60991  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Ляпа Микола Миколайович, 

Соболь Андрій Володимирович, Войцеховський Ян Сергійович, Плакс 
Руслан Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Мультимедійний підручник "Прицільні пристрої артилерійських 

гармат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У мультимедійному підручнику описані типи пристроїв, вимоги до них, 
а також підготовка до стрільби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60992  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2015  
 
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  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 

медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Оцінка лікувальної дії глауконіту на організм щурів в 

умовах моделювання стресіндукованої ендогенної інтоксикації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Внутрішнє введення глауконіту обмежує структурно-функціональні, 
метаболічні та імунологічні зсуви патологічного характеру у щурів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60993  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахішев Горхмаз Нурі-Огли  
 
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 "Старая и новая модели строения Вселенной и атомов, 

образования химических связей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянута нова, на думку автора, модель будови Всесвіту і 
атомів, утворення хімічних зв'язків, а також фундаментального коду 
Всесвіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60994  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасенко Олександр Іванович, Василега-Дерибас Микола 
Денисович, Буряк Валерій Прокопович, Кремзер Олександр 
Андрійович, Мельник Іван Володимирович, Парченко Володимир 
Володимирович, Щербина Роман Олександрович, Сафонов Андрій 
Андрійович, Постол Наталя Анатоліївна, Гоцуля Андрій Сергійович, 
Куліш Сергій Миколайович, Саліонов Володимир Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Загальна хімія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розглядає основні хімічні поняття, а також найважливіші 
закономірності, пов'язані з хімічними перетвореннями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60995  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тагліна Ольга Валентинівна, Іванова Галина Жанівна  
 
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)  "Я у світі" підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60996  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої 
іноземної в 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  60997  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Марина Михайлівна, Крамаровська Світлана Миколаївна, 
Зарецька Ірина Тимофіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60998  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 

Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Всесвітня історія" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  60999  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цейтлін Ольга Ігорівна  
 
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)  "Алгебра" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить необхідні відомості та поняття, велику кількість 
завдань, диференційованих за рівнем складності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61000  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тагліна Ольга Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61001  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Галина Дмитрівна, Стадник Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Географія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61002  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апанасенко Генадій 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)  Наукова стаття "Учение о здоровье: итоги 30-летних исследований" 

("Учение о здоровье")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті автор підсумовує результати проведених ним протягом 30 
років досліджень щодо методики кількісного оцінювання рівня 
здоров'я, операціональної дефініції індивідуального здоров'я і так далі.  
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

246 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61003  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецький Микола Владиславович  
 
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 "Фотокнига ТОП-50 лучших АЗС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61004  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сингаївський Сергій Петрович  
 
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 "Кохання й голод"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кожна з двох часових площин роману - 1984-86 та 2012 рр., має свого 
героя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61005  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Схема електронного пристрою "Мікропроцесорний блок керування 

двигуном внутрішнього згоряння SECU-3T" ("SECU-3T")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61006  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Схема електронного пристрою "Блок драйверів катушок запалювання 
SECU-3 Igniters" ("SECU-3 Igniters")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61007  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Схема електронного пристрою "Блок управління кроковим 

електродвигуном для SECU-3Т" ("SECU-3 SMC")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61008  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Схема електронного пристрою "Блок управління 

електровентилятором охолодження двигуна внутрішнього згоряння 
для SECU - 3T" ("SECU - 3 Fan PWM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61009  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Василь Васильович, Мислива Олена 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)  Книга "Суворість"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61010  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Юлія 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 "Імітаційна модель ImitModMines"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для моделювання роботи систем підземного 
конвеєрного трансрорту за наявності акумулюючих бункерів, які 
використовуються як часове резервування вантажу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61011  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовий Олександр Григорович, Кожушко Сергій Миколайович, 
Коваль Костянтин 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 "Future Technology Programmer" ("FTProgg")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для програмування восьми бітних ICSP- 
сумісних мікроконтролерів під керуванням операційної системи 
Windows.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61012  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саінчук Аріадна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Методические положения по использованию аутсорсинга 

в проектах реструктуризации"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія містить ряд визначень. Досліджені види економічної 
діяльності. Розроблена методика впровадження аутсорсингу в проектах 
реструктуризації. Розроблена модель прийняття рішення про 
використання проектів реструктуризації з урахуванням ризиків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61013  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабаковська Васса Автономівна, Домащук Ярина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Колискова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір, який виконує непряму патріотично-виховну функцію 
або ж просто - пісня, створена бабусею для своїх внуків з великою 
любов'ю  (і не тільки для своїх внуків). 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61014  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожець Надія Вячеславівна, Черевань Ірина Іванівна, Воронцова 
Ірина Андріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 7-го 
класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61015  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
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)  Пісня "Счастье это жить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61016  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
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)  Пісня "Молитва за солдата"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61017  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцан Наталія Несторівна, Сухарєва Світлана Володимирівна, 
Цьолик Наталія Миколаївна, Алісова Олександра Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Розробка історично-краєзнавчого 
туристичного транскордонного маршруту "Українсько-польське 
поєднання: шляхами Волинської трагедії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений та описаний туристичний маршрут складається з семи 
етапів і дасть змогу ознайомити сучасників із трагічними подіями, які 
мали місце на Волині улітку 1943 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61018  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Богдан Володимирович, Виджак Ярослав Юрієвич  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Незакінчена пісня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61019  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Ігор Андрійович (Garry Var)  
 
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 "Нооорганічний підхід до гармонізації людського суспільства"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Думки про мудрість наслідування у життя людини соціальних  
взаємодій у соціумах тварин дикої природи. Формування ідеологічної 
основи нооорганізацизму. Трактування назви та символу. Пошук місця 
нооорганізму у переліку вже відомих політичних ідеологій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61020  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боцула Мирослав Павлович (mirgor), Слубський Олександр 
Володимирович (aslubsky)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа електронного навчання, розвитку 
та співпраці  Collaborator" ("Collaborator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Collaborator" - модульна інформаційна веб-система для організації і 
автоматизації процесів навчання та розвитку персоналу із 
вбудованими засобами створення контенту, інформування, 
опитування, співпраці, організації бази знань, автоматизації аналізу 
даних та формування звітів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61021  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базилевич 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)  Науковий твір "Кургани Хорольщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі описується обстеження території Хорольського району 
Полтавської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61022  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замурєєнко Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Зображення "Острів Хортиця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Панорамна карта містить зображення пам'яток архітектури, історії та 
культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61023  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усенко Сергій Костянтинович (Алан Грейтлак)  
 
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 "Дух Перемен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вогонь революцій запалив серця мільйонів українців.  
Долі реальних людей переплітаються в бою, відповідаючи на питання: 
хто переможе?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61024  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатушенко Володимир Володимирович, Кавац Олена Олександрівна, 
Кавац Юрій Віталійович   

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "QUALITY METRICS IMAGES" - Розрахунок 
кількісних показників якості цифрових зображень" ("QUALITY 
METRICS IMAGES")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу розрахунків 
кількісних показників якості цифрових зображень  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61025  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахацька Аліна Борисівна (Долина Аліна)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір на російській мові "Сверх-я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір включає: синопсис, логлайн, пітч. Вони є основними 
складовими сценарію фільму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61026  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахацька Аліна Борисівна (Долина Аліна)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір на англійській мові "Super-Ego"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір включає: Synopsis, Logline, Pith. Вони є основними 
складовими сценарію фільму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61027  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коченгіна Маріанна Вікторівна, Коваль Олена Амер'янівна  
 
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)  "Літературне читання. Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 4 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник розроблено відповідно до вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти та чинної державної програми з 
літературного читання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61028  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бар'яхтар Віктор Григорович, Довгий Станіслав Олексійович, 

Божинова Фаїна Яківна, Горобець Юрій Іванович, Ненашев Ігор 
Юрійович, Кірюхіна Олена Олександрівна  

 
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)  "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник враховує специфіку першого року навчання фізики і 
містить обов'язкові теоретичні відомості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61029  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Тетяна Євгенівна, Коваль Ніна Степанівна  
 
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)  "Основи здоров'я" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника зорієнтований на компетентнісний 
підхід у засвоєнні молодшими школярами програмового змісту 
предмета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61030  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк 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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
теоретичні відомості і поняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61031  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бібік Надія Михайлівна  
 
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)  "Я у світі" підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61032  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорович Олексій Владиславович  
 
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)  "Хімія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною 
програмою з хімії для 7 класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61033  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надозірна Тетяна Володимирівна, Полулях Наталя Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61034  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Д'ячков Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Всесвітня історія" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61035  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павліченко Оксана Михайлівна, Доценко Ірина Василівна, Євчук 

Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Англійська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є складовою навчально-методичного комплекту "Start Up!". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61036  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлєбникова Людмила Олександрівна (псевдонім), Наземнова Тетяна 

Олексіївна, Міщенко Наталія Іванівна, Дорогань Людмила 
Олександрівна  

 
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)  "Музичне мистецтво" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам чинної програми, призначений для 
вивчення музичного мистецтва у 7-х класів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61037  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боняр Світлана Михайлівна, Будник Вікторія Анатоліївна, Карпенко 

Оксана Олександрівна, Корнійко Яна Русланівна  
 
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 мультимодальних транспортно-

логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлено питання щодо запровадження державно-
приватного партнерства як інструменту формування та ефективного 
функціонування мультимодальних центрів у портовій сфері України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61038  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Стрілок Іванна Іванівна, Стрілок 
Олександр Вікторович  

 
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  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма на платформі "1С: Підприємство 8" 
"Рейтингова оцінка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма базується на визначенні рейтингової оцінки підприємств 
водного транспорту за групами показників, загального рейтингу та за 
групами користувачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61039  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Наталія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
"Чарівний ключик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення складається з текстової частини у вигляді напису 
кирилицею "Чарівний ключик" та графічного зображення - відкритої 
скриньки з трьома серцями та ключика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61040  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ольга Миколаївна  
 
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)  "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням російською мовою" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник побудований за концентричним принципом і призначений 
для розширення кола знань учнів з української мови.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61041  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коченгіна Маріанна Вікторівна, Коваль Олена Амер'янівна  
 
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)  "Літературне читання. Українська мова" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розроблено відповідно до вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти та чинної державної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61042  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джежелей Ольга Валентинівна, Ємець Альона Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61043  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тагліна Ольга Валентинівна, Іванова Галина Жанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Природознавство" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розроблено відповідно до вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти та навчальної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61044  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61045  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скворцова Світлана Олексіївна, Онопрієнко Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Математика" підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів. У 2 частинах   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61046  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна  
 
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)  "Німецька мова (3-й рік навчання)" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61047  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бонь Олександр Іванович, Іванюк Олег Леонідович  
 
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 "Всесвітня історія: підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал підручника охоплює історію Старого Світу доби 
Середньовіччя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61048  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Листопад Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Математика: підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розроблено відповідно дорпрограми з математики для 4 
класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61049  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кліщ Оксана Михайлівна, Дятленко Оксана Миколаївна, Коваль 
Людмила Миколаївна, Тичук Тетяна Володимирівна, Мустафіна 
Галина Іванівна, Піотровська Світлана Віталіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Трудове навчання: підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61050  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Андрій Іванович, Медвідь Ольга Юріївна, Приходько Юлія 
Миколаївна  

 
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 "Трудове навчання (для дівчат): підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено за чинною програмою з трудового навчання для 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61051  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Андрій Іванович, Авраменко Олег Борисович  
 
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 "Трудове навчання (для хлопців): підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до чинної програми з трудового 
навчання для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61052  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чушенко Вячеслав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів графічного зображення "Дизайн сайту 

http://slavpeople.com основні розділи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61053  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масляк Петро Олексійович, Капіруліна Світлана Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Географія" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61054  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходзицька Ірина Юліївна, Безносюк Олена Іванівна, Горобець Олена 

Валеріївна, Павич Ніна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для дівчат)" підручник для 7 

класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник складається з чотирьох розділів та розроблений відповідно 
до Державного стандарту і програми Міністерства освіти і науки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61055  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симошенко Світлана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Сто граней любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник віршів про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61056  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
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 учбового характеру, музичний твір без 

тексту, складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник з музичними творами "Підручник юного джазового 

саксофоніста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61057  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровльов Дмитро 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 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61058  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерон ЛаВей (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художній твір "В чистилище й назад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61059  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуркан Ярослав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "За гранью реальности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61060  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещенко Олена (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)  Літературно-письмовий твір "Книга Иова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61061  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бажин Ігор Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Методика предоставления 
инвестиционных, финансовых и консалтинговых услуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61062  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумбарець 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)  Збірка віршів "Жменя колючого сміху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61063  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумбарець 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)  Збірка віршів "Пригоди в бабусиному селі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61064  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Валентина Петрівна  
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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 "Народні промисли України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Титаренко В.П. Народні промисли України. - 
Навчальний посібник. - Полтава: видавництво "Полтавський 
літератор", 2011. - 524 с. 

 
Анотація   

Посібник містить опис народних промислів України: 
деревообробництво, гончарство, килимарство, вишивка, плетіння, 
писанкарство, бісерне рукоділля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61065  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Валентина Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Методика вивчення декоративно-прикладної 
творчості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика вивчення декоративно-прикладної 
творчості: навчальний посібник. - Полтава: ПНПУ імені В.Г. 
Короленка, 2014. - 412 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкриті основні категорії методики вивчення 
декоративно-прикладної творчості, технологія проведення навчальних 
занять, проблематика організації проектно-технологічної та 
позакласної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61066  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методика вивчення 
агровиробництва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика вивчення агровиробництва: навчально-
методичний посібник / О.О. Титаренко; Полтавський національний 
педагогічний університет імені В.Г. Короленка. - Полтава: ПНПУ імені 
В.Г. Короленка, 2014. - 292 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлені питання методики вивчення агровиробництва - 
відбору й аналізу навчального матеріалу, його структури і логіки, 
системи методів, форм і засобів навчання і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61067  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Валентина Петрівна, Цина 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)  Навчальний посібник "Формування естетичної культури майбутніх 

учителів технологій: теоретико-методичний аспект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формування естетичної культури майбутніх учителів 

технологій: теоретико-методичний аспект: навчальний посібник. - 
Полтава: ПНПУ, 2014. - 372 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61068  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Ольга Олександрівна, Кіросір Лідія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Практикум з основ виробництва: для студентів 

напряму підготовки "Технологічна освіта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Практикум з основ виробництва: для студентів 

напрямку підготовки "Технологічна освіта" / Титаренко О.О., Кіросір 
Л.М. - Полтава: ПНТУ імені В.Г. Короленка, 2014. - 184 с. 

 
Анотація   

Посібник містить лабораторні роботи з грунтознавства, агрохімії, 
рослинництва і тваринництва, а також термінологічний словник.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61069  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цина 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 "Основи охорони праці: [підручник для студентів 
педагогічних ВНЗ]"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи охорони праці: [підручник для студентів 
педагогічних ВНЗ] / Андрій Юрійович Цина. - ПНТУ імені В.Г. 
Короленка, 2014. - 382 с. 

 
Анотація   

Підручник містить систематизоване викладання навчальної 
дисципліни "Основи охорони праці" згідно вимог типової навчальної 
програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61070  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Любомир Богданович, Кулик Ростислав Орестович, Бондар 
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 "Promoter 2.0" ("Система управління 
квитковим господарством")" ("Promoter 2.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для комплексної автоматизації квиткового 
господарства, включаючи системний аналіз та забезпечення бізнес-
процесів продажу квитків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61071  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кротов Микола Ігорович, Волковецький Сергій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
підсистеми взаємодії для оформлення, видачі, обміну, переоформлення, 
продовження строку дії, пересилання, вилучення, повернення державі, 
визнання недійсними та знищення дипломатичного паспорта України, 
службового паспорта України та паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон, що оформлюються МЗС та ЗДУ" ("СПЗ "Взаємодія з 
МЗС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесів 
оформлення, видачі, обміну, переоформлення, продовження строку дії, 
пересилання, вилучення, повернення державі, визначення недійсними 
та знищення дипломатичного паспорта України з безконтактним 
електронним носієм, службового паспорта України з БЕН, паспорта 
громадянина України тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61072  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талавиря Микола Петрович, Збарський Василь Кузьмович, Збарська 
Анна Василівна  

 
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)  Складений твір "СЛОВНИК-ДОВІДНИК ПІДПРИЄМЦЯ" - 
навчальний посібник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Словник призначений для надання методичної допомоги студентам та 
слухачам ВНЗ усіх спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61073  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талавиря Микола Петрович, Жебка Валентин Володимирович, 
Барановська Оксана Дмитрівна, Пащенко Оксана Василівна, Бац Лєна 
Іванівна, Добрівська Мар'яна Володимирівна, Талавиря Олександр 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Розвиток біоорієнтованої економіки та підвищення 
економічної ефективності управління природокористуванням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто основні перспективні напрямки органічного 
виробництва та шляхи розвитку системи переробки та збереження 
врожаю  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61074  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексійченко Надія Олександрівна, Бреус Надія Юріївна  
 
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 науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"Календар цвітіння гарноквітучих кущів колекційних фондів 
ботанічних садів м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61075  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глєбова Юлія Анатоліївна, Вертійчук Анатолій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
збільшення споживання високопоживних продуктів зі значним вмістом 
холестерину"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосування методики дає можливість споживати для харчування 
значно більшої кількості найповноціннішного (еталонного), але 
найдешевшого білкового продукту тваринного походження - курячих 
яєць, які за поживно-цілющими якостями цінніші, ніж м'ясо та риба.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

273 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61076  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почкун Лілія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "ТРИЯ. Царица пчел и исцеляющий камень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 Твір є початком серії пригодницьких розповідей про бджілку Трию.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61077  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почкун Лілія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "ТРИЯ. Цариця бджіл і цілющий камінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу літературного твору "ТРИЯ. Цариця бджіл і цілющий 
камінь" у жанрі казки покладено історію бджілки Триї. Твір є 
початком серії пригодницьких розповідей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61078  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрільців Олександр Васильович, Алексійчук Микола Миколайович, 
Арешонков Віталій Володимирович, Ємець Олег Миколайович, 
Кузнецов Віталій Володимирович, Пясковський Вадим Валерійович, 
Єрмаков Юрій Олександрович, Крижна Валентина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика розслідування кримінальних 
правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми та злочинами проти 
моральності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61079  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Василинчук Віктор Іванович, 

Сокиран Федір Михайлович, Сокиран Михайло Федорович, 
Цуцкурідзе Максим Сергійович, Юсупов Володимир Васильович, 
Фурман Ярослав Володимирович, Білоус Ірина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика розслідування незаконного заняття рибним, 

звіриним або іншим водним добувним промислом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61080  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Стрільців Олександр Васильович, 

Арешонков Віталій Володимирович, Крижна Валентина 
Володимирівна, Бурак Марія Василівна, Садченко Маріна Михайлівна  

 
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 досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, пов'язаних з фальсифікацією лікарських засобів або 
обігом фальсифікованих лікарських засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61081  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прибиток Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Формат проведення 
футбольних змагань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Формат проведення футбольних змагань серед професіональних 
клубів. Схеми проведення змагань. Регламентні норми допуску клубів 
до різних турнірів, участь клубів в турнірах, визначення місць в 
турнірах за результатами змагань. Додаток практичного застосування: 
"Проект формату всеукраїнських змагань з футболу" на перехідний 
період.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61082  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
прогнозування довговічності і оптимальний вибір мастильного 
матеріалу підшипників кочення в умовах рясного мащення і масляного 
голодування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61083  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богаченко Володимир 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Техніко-економічні аспекти в проектуванні 
транспортного будівництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику комплексно розглянуті питання, пов'язані з проведенням 
техніко-економічних обгрунтувань в проектуванні транспортного 
будівництва в сучасних умовах економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61084  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Анна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія 
перекладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять перелік лекційних тем, питання та 
практичні завдання  до кожної теми, перелік питань для самостійного 
пошуку та підготовки рефератів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61085  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Анна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія 
англійської мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять перелік лекційних тем, питання та 
практичні завдання  до кожної теми, перелік питань для самостійного 
пошуку та підготовки рефератів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61086  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчик Анатолій Миколайович, Олійник Марія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Проектування повздовжнього профілю 
автомобільних доріг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61087  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Олена Анатоліївна, Ковальчук Світлана Олексіївна  
 
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)  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 
"Логістика" для студентів денної форми навчання за напрямком 
6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61088  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронко Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Організація лікувально-профілактичних заходів у 
військовій частині в мирний час: методичні рекомендації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних рекомендаціях систематизовані з урахуванням чинного 
національного законодавства основні аспекти діяльності медичної 
служби військової частини в мирний час.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61089  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулібаба Володимир Олександрович (Вова Вова)  
 
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 "Вова. Вова. Стихи. Проза. [Подноготная]"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61090  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Важнича Олена Митрофанівна, Лобань Галина Андріївна, Ганчо 
Ольга Валеріївна, Курапов Юрій Анатолійович, Андрусишина Ірина 
Миколаївна, Джабер Валід К.О., Скрипник Микола Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб одержання наночастинок оксиду срібла з 
антимікробними властивостями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований спосіб належить до нанотехнології в медицині та 
фармації, а саме до одержання та медичного застосування засобів 
протимікробної дії. Включає одержання композитних наночасток 
оксиду срібла шляхом їх стабілізації похідним 3-гідроксипіридину та 
високомолекулярною сполукою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61091  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Куліш Неля Володимирівна, Лучко 
Олена Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник "Учебное пособие - атлас для студентов, врачей-интернов и 
практикующих врачей "Базовый курс ортодонтии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику - атласі "Базовый курс ортодонтии", 
викладені матеріали по оптимізації вивчення актуальних в 
академічному і науково-практичному аспектах питань ортодонтії. У 
атласі в ілюстративній формі представлені матеріали, що стосуються 
розділів загальної і приватної ортодонтії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61092  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Карасюнок Анна Євгеніївна, Рудь 

Варвара 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)  Підручник "Функція мовлення та інтеграційні аспекти її корекції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник присвяченний питанням ортодонтичних та 
логопедичних порушень функції мовлення. В матеріалах послідовно 
надається інформація щодо загальних знань ("Ортодонтія", 
"Логопедія") і практичних рекомендацій з використання спеціальних 
комплексних підходів подолання порушень мовлення дітей, які 
пов'язані з зубощелепними аномаліями та деформаціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61093  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро Юрійович, Байрамов Ешгін Алі Огли  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз сучасного стану розвитку інноваційної сфери 

в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61094  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро Юрійович, Байрамов Ешгін Алі Огли  
 
Повне ім'я або 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 "Практичні аспекти формування системи 

інформаційної безпеки інноваційного підприємництва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61095  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро Юрійович, Байрамов Ешгін Алі Огли  
 
Повне ім'я або 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 "Напрями підвищення ефективності заходів 

державного стимулювання розвитку інноваційного підприємництва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61096  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прищепа Світлана 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 № 38, 2015 
 

281 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Особистісна активність підлітка: сутність, діагностика, 
проектування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61097  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравцова Ірина Віталіївна, Лаврик Олександр Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Географічний турнір (2015 р.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61098  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козинська Ірина Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Геоекономіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61099  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козинська Ірина Петрівна, Кугай Марина 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)  Навчально-методичний посібник "Навчальна практика з суспільно-
географічних дисциплін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61100  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Олександр Миколайович, Бербец Віталій Васильович, 
Ткачук Станіслав Іванович, Терещук Андрій Іванович, Ящук Сергій 
Миколайович, Андрощук Ігор Петрович, Андрощук Ірина Василівна, 
Бялик Оксана Василівна, Цина Андрій Юрійович, Яковлева Вікторія 
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 "Теорія та методика навчання технологій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61101  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравцова Ірина Віталіївна, Рожі Томас Адальбертович  
 
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 "Антропогенні ландшафти Закарпатської області"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61102  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплуненко Наталія Володимирівна (Reka)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

283 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Энна. Мечтайте осторожно" ("Мечтайте осторожно")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Енна - звичайна дівчина, яка живе та працює, не задумуючись про те, 
чи існує щось більше, ніж буденність. Та одного разу вона потрапляє і 
інший світ, що кардинально відрізняється від Землі. Просто 
намагаючись вижити, Енна потрапляє у все нові та нові пригоди, не 
втрачаючи при цьому людяності та доброти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61103  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крюкова Ольга Віталіївна (Ольга Вітал)  
 
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 "Выход Королевы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів "Выход Королевы" складається з творів, написаних з 
2000-го року. До неї входять вірші з різноманітною тематикою: 
філосовські роздуми про життя, нестандартний погляд на відносини 
між чоловіком і жінкою, вірші-присвячення, вірші з гумором та 
іронією, написані як від жіночої, так і від чоловічою особи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61104  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушко Сергій Валерійович, Лупандін Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій телепередачі "Изобретатель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61105  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Способи перевірки достовірності інформації 

за допомогою пароля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61106  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PSP-PMG"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма є самостійним програмним забезпеченням, для 
функціонування якого необхідна наявність програмної платформи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61107  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій до аудіовізуального твору "Ранок з Біблією"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61108  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олексій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
                                                            "Теорема VnєN:nk=nk-1+λ·n"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61109  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олексій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
                                                             "Теорема (2n+1)2-(2n-1)2=2·([2n+1]+[2n-1])=8·n"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61110  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олексій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
                                                            "Теорема VnєN:n2=(n-1)2+(n+[n-1])"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61111  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олексій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру  

                                                            "Теорема nk=nk-1+n·nk-2·(n-1)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61112  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жолмирський Ігор 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 "ZOLOTKO.UA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою  систему для завантаження, пошуку, сортування 
інформації та автоматизованої відправки повідомлень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61113  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морська Лілія Іванівна, Кучма Марія 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)  Рукопис "Англійська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з англійської мови призначений для учнів 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61114  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анісімова Вікторія 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)  Рукопис "Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з російської мови призначений для учнів 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61115  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шут Микола Іванович, Мартинюк Михайло Тадейович, Благодаренко 

Людмила Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з фізики призначений для учнів 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61116  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубля Тетяна Єгорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис "Образотворче мистецтво" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з образотворчого мистецтва призначений для учнів 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61117  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотухіна Катерина Ігорівна, Величко Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методика контролю друкарсько-

технічних властивостей технологічного середовища і його головних 
складників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика регламентує процеси корегування складників фарби 
залежно від її властивостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61118  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окончук Володимир Іванович, Кухтаров Сергій Андрійович, Боровик 

Ольга Валентинівна, Киба Дмитро Вікторович, Ткаченко Ігор 
Миколайович, Бляшук Олег Олександрович, Жердицький Андрій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Titan-parser"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує збір та обробку інформації, отриманої локальними 
концентратами, конфігурування та налаштування локальних 
концентраторів, перерахунок показань датчиків у фізичні величини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61119  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окончук Володимир Іванович, Кухтаров Сергій Андрійович, Боровик 
Ольга Валентинівна, Киба Дмитро Вікторович, Ткаченко Ігор 
Миколайович, Бляшук Олег Олександрович, Жердицький Андрій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Titan-database"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує зберігання результатів вимірювання інформації про 
об'єкти та забезпечує архівування даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61120  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окончук Володимир Іванович, Кухтаров Сергій Андрійович, Боровик 

Ольга Валентинівна, Киба Дмитро Вікторович, Ткаченко Ігор 
Миколайович, Бляшук Олег Олександрович, Жердицький Андрій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Titan-multiview"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма відповідає за візуалізацію даних вимірювань в графічному та 
табличному вигляді, виконує порівняння показників КВП з гранично 
доступними значеннями, використовується для конфігурування 
об'єктів та виконує адміністрування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61121  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедевич Світлана 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)  Літературний твір наукового характеру "Методичні рекомендації з 

організації обліку екологічних витрат підприємств лісового 
господарства України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Впровадження організації обліку екологічних витрат підприємств 
лісового господарства сприятиме економії майбутньої суспільно 
необхідної праці, так як теперішня втрата екологічного потенціалу 
пов'язана із виснаженням лісових та інших природних ресурсів і з 
погіршенням умов довкілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61122  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сміянов Євген Владиславович, Сміянов Владислав Анатолійович  
 
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 "Алгоритм диференційованого лікування аденоїдиту у 
дорослих"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Алгоритм відноситься до галузі медицини, зокрема 
оториноларингології, і може використовуватися для підвищення якості 
лікування дорослих хворих на аденоїдит в залежності від ступення 
гіпертрофії глоткового мигдалика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61123  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
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 (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Європейський гімн України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61124  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
аналитическо-синтетической рекомбинации свойств и функций 
объектов (МАРС)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В цій оригінальній авторській методиці представлено технологію 
розвитку здібностей дитини аналізувати, розчленовувати і виділяти 
функції, властивості та інші частини об'єкта, а також здатностей до 
рекомбінування і синтезу аналітично розчленованих властивостей, 
функцій і частин в нові об'єкти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61125  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

развития изобретательского творческого мышления детей "Прием 
универсальности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розвитку мислення, винахідливості та креативності дітей. В 
її основу покладено принцип стимулювання пошуку дитиною нових 
функцій різноманітних об'єктів, завдяки чому відпадає необхідність в 
іншиих об'єктах, які виконують таку ж саму функцію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61126  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика "Поиск 

аналогий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 Принципово нова методика розвитку мислення, винахідливості та 
креативності дітей, в якій впреше представлена технологія розвитку 
інтелектуальних та творчих здібностей дитини за допомогою аналогій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61127  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
развития гибкости мышления "Магма"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В цій оригінальній авторській мотодиці, за допомогою системи наочно-
образних та словесних стимулів, розвивається гнучкість думки, тобто 
здібність виробляти та пропонувати різноманітні варіанти 
застосування предметів, розглядати проблему з різних точок зору, 
пропонувати різноманітні варіанти вирішення проблеми, 
перебудовувати усталені стереотипи, долати функціональну 
фіксованість мислення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61128  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
развития нешаблонного творческого мышления учеников "Поиск 
скрытых возможностей предметов и явлений"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В цій оригінальній авторській методиці відбувається руйнування 
усталеного досвіду, подолання і перебудова усталених стереотипів за 
рахунок пошуку дитиною нових, незвичних і прихованих можливостей 
предметів і ситуацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61129  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
развития финансовых способностей и задатков ребенка "Финансовый 
дневник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В цій оригінальній авторській методиці дитині пропонується вести 
"Фінансовий щоденник", який навчить, як економити та планувати 
свої витрати й свій бюджет, яким чином знаходити гроші на здійсненя 
своїх задумів, і формує ще багато інших і корисних навичок. 
"Фінансовий щоденник" - унікальна методика самостійного 
опанування дитиною з ранього віку базових фінансових навичок, які 
потім нададуть їм неоціненну допомогу в житті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61130  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
развития предпринимательских способностей ребенка "Поиск 
скрытых возможностей предметов и явлений в бизнесе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В цій оригінальній авторській методиці відбувається руйнування 
усталеного досвіду, подолання і перебудова усталених стереотипів за 
рахунок пошуку дитиною нових, незвичних і прихованих можливостей 
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предметів і ситуацій. Дитина навчається вбачати, знаходити і 
почерпнути всі приховані можливості, закладені в навколишній 
дійсності, навіть такі, що здавалися б неймовірними і "неможливими". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61131  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
развития абстрактно-логического мышления и математических 
задатков у детей 5-10 лет "Винер"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В цій оригінальній авторській методиці розвивається абстрактно-
логічне мислення та математичні задатки у дітей 5-10 років, шляхом 
розвитку таких якостей інтелекту, як узагальнення, абстрагування, 
аналіз, співставлення та порівняння, вміння класифікувати, 
систематизувати та знаходити принципи та закономірності за 
допомогою системи наочно-графічних стимулів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61132  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чехович Таміла Вікторівна, Монастирська Анастасія Вадимівна, 
Коротка Олена Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "БАЗАР БУТІК" ("BAZAR 
BOUTIQUE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У кожній програмі між двома ведучими відбувається змагання - хто 
підбере для запрошеної зірки найкращий образ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61133  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Євген 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 
"Закономірності впливу легуючих елементів на структуроутворення 
електрокристалізованих сплавів на основі заліза"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертація спрямована на установлення закономірності впливу 
легуючих елементів  (цинку, хрому, нікелю, марганцю, олова, міді) на 
стуктуру, фазовий склад та кристалографічну текстуру 
електрокристалізованих сплавів на основі заліза і виявлення їх 
взаємодії з властивостями сплавів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61134  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Іван Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Розробка моделі якості трудового життя 

інноваційного працівника в новій економіці" ("Development of a model 
of quality of working life of the innovative worker in the new economy")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті пропонується концептуальна цінністно-мотиваційна модель 
якості трудового життя інноваційного працівника в новій економіці. 
Виявлено взаємозв'язок системи цінностей, цінністних орієнтацій 
працівників та якості їх трудового житття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61135  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затока Світлана Анатоліївна, Гром Андрій Геннадійович  
 
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 "Повірка багатозначної міри опору методом 

звіряння за допомогою компаратора опору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61136  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затока Світлана Анатоліївна, Гром Андрій Геннадійович  
 
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 "Експериментальне визначення 

метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61137  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромашко Світлана Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Плакат "MORE FUTURE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61138  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломакін Микита Сергійович (Ломакин Никита)  
 
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 "Кино"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61139  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломакін Микита Сергійович (Ломакин Никита)  
 
Повне ім'я або 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 единственный"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61140  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Олександр Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Nasty Lie"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка пісень: "Alexande Kasianov - Nasty Lie", "Alexande Kasianov - My 
Baby"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61141  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дворецький Олександр Сергійович  
 
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 "Збірка пісень Олександра Дворецького"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Список пісень: "До тебе (Друг)", "Cruel", "Де сонце", "For friends", 
"From the evening to daylight". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61142  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олексій 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)  Збірка поезії "Синьо-жовті журавлі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61143  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашковський Нікіта Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій реалістичної освітньо-розважальної гри у жанрі фентезі 
"Обитель проклятых"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В пошуках пригод гравці натрапили на підземне місто, в якому живуть 
прокляті давнім прокляттям душі. Прохід назад завалило, тому 
гравцям необхідно звільнити духів від прокляття, щоб останні вказали 
їм вихід з підземного міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61144  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашковський Нікіта Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій реалістичної освітньо-розважальної гри у жанрі наукової 
фантастики "Миссия "Тессеракт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гравці потрапляють у наукову лабораторію недалекого майбутнього, 
яка складається з двох приміщень: обладнаного лабораторного 
кабінету та обвугленої частини лабораторії - місце, де зберігається 
потужний, неземний енергоносій - "Тессеракт". Гравцям необхідно 
викрасти "Тессеракт", щоб встигнути вийти з лабораторії до її 
самознищення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61145  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашковський Нікіта Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій реалістичної освітньо-розважальної гри у жанрі наукової 
фантастики "Миньоны/Миньонапокалипсис"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Помічники злодія - маленькі міньйони, зменшили Сонце спеціальним 
пристроєм. Гравці мають врятувати світ від катастрофи та 
перепрограмувати "Зменшувач", щоб повернути Сонцю попередні 
розміри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61146  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Барон Разгуляєфф" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "Ресторан-
пивоварня "Барон Разгуляєff"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61147  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Барон Разгуляєфф" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "Барон 
Разгуляєff"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61148  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Аристова Людмила Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Музичне мистецтво" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику реалізується музична змістовна лінія, частково-
мистецько-синтетична (хореографія, театр, кіно) і спрямована на 
розвиток в учнях комплексу ключових, міжпредметних і предметних 
компетентностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61149  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котелянець Наталка Валеріївна, Агєєва Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику відповідно до вимог Державного стандарту початкової 
загальної освіти та базової навчальної програми закладено можливості 
для реалізації всіх змістових ліній галузі: ручні техніки обробки 
матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, 
самообслуговування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61150  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Дмитро Вікторович, Гедзик Андрій Миколайович, Юрженко 
Володимир Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для хлопців)" підручник для 
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до обов'язкової складової навчальної 
програми, його зміст, структура та обсяг узгоджені з навчальним та 
календарно-тематичним планами і повністю забезпечують реалізацію 
завдань предмета. Цікавий і яскравий матеріал допоможе учням 
розширити знання і набути навичок у роботі з деревинними 
матеріалами на уроці та вдома.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61151  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Валентина Михайлівна, Міхелі Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Географія" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику подано навчальний матеріал з георгафії материків і 
океанів відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки 
України. Навчальне видання містить інформацію про природу 
материків і океанів, їх цілісність і деференціацію, про населення і його 
життєдіяльність у різних природних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61152  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачача Тетяна Святославівна, Титаренко Валентина Петрівна, 
Гаврилюк Галина Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для дівчат)" підручник для 7 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61153  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Ольга Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Хімія" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61154  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна, Бицько 
Оксана Костянтинівна, Мельник Анжела Олегівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61155  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61156  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щупак Ігор Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Всесвітня історія" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Структура і зміст підручника відповідають новій програмі базового 
курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61157  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Василівна, Кузьменко 
Галина Василівна, Лємешева Наталія Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс)" підручник для 7 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська концепція передбачає втілення принципу варіативності під 
час засвоєння мистецьких знань учнями. Тема підручника для 7 класу - 
"Мистецтво: діалог традицій і новаторства".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61158  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Людмила Володимирівна, Статівка Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (7-й рік навчання) для 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є концептуальним продовженням лінійки підручників для 
середньої школи, передбачає роботу з дітьми, які вивчають російську 
мову з 1-го класу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61159  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 7 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику теоретичний матеріал вдало поєднано із завданнями на 
дослідження мовних явищ. Уроки розвитку мовлення, ситуативні 
вправи допоможуть семикласникам правильно говорити, грамотно 
писати, вільно спілкуватися на різні теми, а лінгвістичні ігри, мовні 
задачі, вправи з ключами зацікавлять учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61160  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенкова Ніна Анатоліївна, Богатирьова Ірина Миколаївна, 
Коломієць Оксана Миколаївна, Сердюк Зоя Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Алгебра" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є логічним продовженням лінійки підручників 
"Математика. 6 клас" (автори: Тарасенкова Н.А. та ін.). Поданий на 
високому науковому рівні теоретичний матеріал супроводжують 
зразки розв'язання типових завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61161  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазова Олександра Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завдання підручника - це розвиток особистості учня, формування в 
нього мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, 
гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, 
активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних 
орієнтацій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61162  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Тарасівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Українська література" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є концептуальним продовженням серії підручників для 
середньої школи того ж автора. Структура і зміст цього 
компетентнісно орієнтованого підручника спрямовані на активну 
роботу учнів з художніми текстами, пошукову й дослідницьку 
діяльність, розвиток мовлення і мислення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61163  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Катерина Іванівна, Давидюк Людмила Володимирівна, Рачко 

Олена Федорівна (псевдонім), Снітко Олена Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
російською мовою подано теоретичні відомості про самостійні та 
службові частини мови, матеріал викладено у доступній учням формі 
відповідно до принципів науковості, послідовності. Підручник містить 
достатню кількість різноманітних завдань на розвиток та закріплення 
мовних знань та вмінь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61164  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна, Вембер Вікторія 
Павлівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

307 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику навчальний матеріал викладений у цікавій, доступній 
формі, спрямований на розвиток творчих здібностей, логічного 
мислення, кмітливості та навичок самоосвіти. Запропоновані рубрики 
("Вивчаємо", "Діємо", "Досліджуємо", Обговорюємо", "Працюємо в 
парах" тощо) сприятимуть значному зацікавленню навчальним 
предметом, а використання графічних схем - засвоєнню нового 
матеріалу та узагальненню вивченого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61165  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гупан Нестор Миколайович, Смагін Ігор Іванович, Пометун Олена 

Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник допоможе учням скласти уявлення про історію 
середньовічної України, а також навчить працювати творчо, виявити 
власне ставлення до подій, явищ і тенденцій в історії України 
зазначеного періоду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61166  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пометун Олена Іванівна, Малієнко Юлія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Всесвітня історія" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник допоможе учням скласти чітке уявлення про історію 
Середніх віків, навчить працювати творчо, визначати своє ставлення 
до історичних подій. Особлива увага в підручнику приділяється 
питанням духовної і матеріальної культури, історії повсякденного 
життя, духовному світу Середньовіччя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61167  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурда Михайло Іванович, Тарасенкова Ніна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Геометрія" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61168  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгаль Ігор Васильович, Ягенська Галина Василівна, Жолос 

Олександр Вікторович, Ходосовцев Олександр Євгенович, Костіков 
Ігор Юрійович, Волгін Сергій Олександрович, Додь Володимир 
Васильович, Сиволоб Андрій Володимирович, Скрипник Наталія 
Вячеславівна, Толстанова Ганна Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Біологія" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61169  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61170  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломаковська Ганна Віталіївна, Проценко Галина Олександрівна, 
Ривкінд Йосиф Якович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61171  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна, Большакова Інна 
Олексіївна, Вембер Вікторія Павлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61172  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олена Василівна, Сергієнко Вікторія Володимирівна 
(псевдонім), Калініченко Віталіна Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Образотворче мистецтво" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61173  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аристова Людмила Сергіївна, Сергієнко Вікторія Володимирівна 
(псевдонім)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Музичне мистецтво" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручних є концептуальним продовженням лінійки підручників для 
початкової школи. Підручник, відповідно до нової програми, має два 
розділи, які включають в себе теми: "Музика мого народу" і "Музика 
єднає світ". Кожний розділ завершується уроком узагальнення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61174  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грущинська Ірина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Природознавство" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є концептуальним продовженням серії інтерактивних 
підручників для початкової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61175  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Микола Самійлович, Дубовик Світлана Григоріївна, 
Мельничайко Олександра Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до Державного стандарту початкової 
освіти та нової програми з української мови для 4 класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61176  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександра Яківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основним завданням підручника є концептуальне продовження 
особистісно-орієнтованих підручників для початкової школи, розвиток 
дитячої особистості засобами читацької діяльності, формування 
читацької компетентності молодших школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61177  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшина Ірина Миколаївна, Попова Тамара Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник, що є логічним продовженням серії підручників для 
початкової школи цього авторського колективу, містить художні твори 
різних жанрів, пізнавальні тексти про історію й культуру нашої 
Батьківщини, різноманітні завдання, спрямовані на розвиток умінь 
аналізувати текст, знаходити засоби художньої виразності, визначати 
головну думку, висловлюватися щодо прочитаного тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61178  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшина Ірина Миколаївна, Зорька Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник, що є логічним продовженням серії підручників для 
початкової школи цього авторського колективу, містить викладений у 
доступній формі теоретичний матеріал про текст, його частини, про 
речення, про значущі частини слова, основні правила правопису літер 
та позначення голосових і приголосних у слабкій позиції тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61179  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є логічним продовженням серії навчальних книжок для 
початкової школи того самого авторського колективу, відповідає 
вимогам Державного стандарту та змістовим лініям програми з 
іноземної мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61180  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оляницька Любов Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61181  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Організаційно-економічний механізм формування та 
розвитку альянсів підприємств зв'язку та інформатизації України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія містить системне дослідження з організаційно-
економічного механізму формування та розвитку альянсів підприємтсв 
зв'язку та інформатизації України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61182  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаков Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Устройство для приготовления пищи 
"SMOKY KITCHEN" ("Дымная кухня")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61183  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заворотній Роман Ігоревич  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Стереометричний підхід в оцінці динаміки 
господарського розвитку підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосування стереометричного підходу дозволяє отримати загальне 
уявлення щодо динаміки обраної сукупності показників, звести указану 
динаміку в єдиній графічній моделі та на основі низки обчислень 
визначити ступінь сукупної зміни таких показників у звітному періоді, 
дозволяє оцінити інтенсивність упровадження заходів фінансовим 
менеджментом підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61184  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красюк Ірина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Национальный проект "Большая Игра Истории Украины"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій включає ідею, ціль та сценарії настільної гри "Большая Игра 
Истории Украины", квеста "Клад Гетьмана Мазепы", серії тренінгів і 
майстер-класів "Большая игра творца реальности", теле-інтернет-шоу 
"Большая Игра Истории Украины", комп'ютерної гри "Большая Игра 
Истории Украины" та "Большая Игра Истории Мира" з можливістю 
втілення в реальне життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61185  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
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)  "Зарубіжна 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.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61186  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Вадим Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Модель соціально-економічного розвитку сільських 
територій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Криза в аграрному секторі економіки зумовила необхідність створення 
моделі соціально-економічного розвитку сільських територій для 
радикальних економічних змін на селі, для створення повноцінного 
ринкового середовища як у виробничій, так і в соціальній сферах.  
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Модель соціально-економічного розвитку сільських територій 
базується на врахуванні функції сільських територій, зокрема: 
житловій, економічній, виробничій, рекреаційній, екологічній, 
ресурсній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61187  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукинич Святослав Євгенович (LOOKINICH), Твердун Кирил 
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 "Сука гордость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61188  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукинич Святослав Євгенович (LOOKINICH), Твердун Кирил 
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 "LOOKINICH-Адреналин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61189  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукинич Святослав Євгенович (LOOKINICH)  
 
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 "Отрекаюсь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61190  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хотюн Микола Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Молекулярна теорія газів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61191  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овраменко Володимир Дмитрович, Губа Микола Іванович, Ткаченко 
Володимир 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 "Автоматизована система земельного 
кадастру" ("АСЗК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автоматизована система земельного кадастру є одним із базових 
ресурсів у складі міської геоінформаційної системи (МГІС). 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61192  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овраменко Володимир Дмитрович, Губа Микола Іванович, Ткаченко 
Володимир Пилипович  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

318 

Повне ім'я або повне 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 майнового 
кадастру" ("АСМК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автоматизована система майнового кадастру є одним із базових 
ресурсів у складі міської геоінформаційної системи (МГІС). 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61193  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овраменко Володимир Дмитрович, Губа Микола Іванович, Ткаченко 
Володимир 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 "Адресна система міста" ("АС")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адресна система є одним із базових ресурсів у складі міської 
геоінформаційної системи (МГІС).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61194  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладишев Віталій Валентинович, Соколова Людмила Володимирівна, 
Давтян Лена Левонівна, Дроздов Олексій Леонідович, Бірюк Ірина 
Авенірівна, Кечин Ігор Леонідович   

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Биофармация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У підручнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти сучасного 
напрямку в лікознавстві - біофармації, а також досягнення 
фармацевтичної технології, засновані на біофармацевтичній концепції 
про біологічну значимість змінних (фармацевтичних) чинників. 
Приділено увагу стандартизації лікарських засобів, відповідно до 
існуючих регіональних та міжнародних вимог до якості та 
ефективності продукції фармацевтичної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61195  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкребтієнко Валерій Сергійович, Чумак Максим Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Ніч"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61196  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкребтієнко Валерій Сергійович, Чумак Максим Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Весняна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61197  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкребтієнко Валерій Сергійович  
 
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 "Сон #2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61198  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкребтієнко Валерій Сергійович, Чумак Максим Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Воїн майя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61199  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкребтієнко Валерій Сергійович, Чумак Максим Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Доброго ранку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61200  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкребтієнко Валерій Сергійович, Чумак Максим Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Завтра все буде по-іншому"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61201  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкребтієнко Валерій Сергійович, Чумак Максим Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Хто ми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61202  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкребтієнко Валерій Сергійович, Чумак Максим Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Разом краще"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61203  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкребтієнко Валерій Сергійович, Чумак Максим Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Це місто твоє"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61204  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкребтієнко Валерій 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 "Зупини мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61205  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кусько Сергій Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Жёлтый скотч"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61206  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Тетяна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз ювелірного виробу "Каблучка "Донецьк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всі українські міста мають свою душу, але не всім вона відкрита. 
Символи в каблучці відкривають для мешканців та туристів свої 
яскраві духовно-естетичні особливості. Каблучка входить до колекції 
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"Міста України". Опис символів: аглійська назва міста та стела при 
в'їзді у Донецьк; символ Шахтаря, який тримає вугілля на витягнутій 
руці; пальма Мерцалова як символ Донбасу; Дзвін пам'яті на території 
меморіалу "Твоїм визволителям, Донбас!"; троянди як символ Міста 
мільона троянд. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61207  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Тетяна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз ювелірного виробу "Каблучка "Трускавець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всі українські міста мають свою душу, але не всім вона відкрита. 
Символи в каблучці відкривають для мешканців та туристів свої 
яскраві духовно-естетичні особливості. Каблучка входить до колекції 
"Міста України". Опис символів: англійська назва міста та стела, яка 
знаходиться при в'їзді до міста; фонтан цілющої води "Нафтуся"; герб 
міста; хвойна гілка з шишками як символ лісу; образ колиби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61208  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гейченко Катерина Іванівна, Васецька Лариса Іванівна, Рибалко 
Ганна Валеріївна, Старостенко Катерина 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)  Науковий твір "Материалы модульных контролей для иностранных 
студентов-медиков русскоязычной формы  обучения (І -ІІІ курсы)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали є складовою частиною навчального комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61209  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гейченко Катерина Іванівна, Васецька Лариса Іванівна, Рибалко 
Ганна Валеріївна, Старостенко Катерина 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)  Науковий твір "Методические рекомендации для преподавателей по 
проведению итоговых контролей модулей" (медицинский вуз, І-ІІІ 
курсы, русскоязычная форма обучения)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дані рекомендації адресовані викладачам кафедр, які працюють з 
іноземними студентами-медиками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61210  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гейченко Катерина Іванівна, Васецька Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Программа дисциплины "Русский язык" для 
студентов-иностранцев, обучающихся в вузах Украины медико-
биологического профиля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для викладачів російської мови як іноземної та 
студентів - іноземців, які навчаються у ВНЗ медико-біологічного 
профілю і мають підготовку з російської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61211  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапєєва Ірина Миколаївна, Коваль Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Експресивно-естетичні можливості поетичного дискурсу 
ХХ століття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів Гапєєва І.М., Коваль О.В. Експресивно-естетичні можливості 
поетичного дискурсу ХХ століття: монографія / І.М. Гапєєва,  

                                                            О.В. Коваль. - Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської 
міської друкарні, 2014. - 200 с. 

 
Анотація   

Праця може бути використана спеціалістами-мовознавцями, 
учителями, журналістами, а також студентами-філологами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61212  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Тетяна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ескіз ювелірного виробу "Каблучка "Одеса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каблучка входить до колекції "Міста України"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61213  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олеся Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Веб-додаток, що використовується для подачі електронної звітності до 
державних контролюючих органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61214  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдукевич Віталій Віталійович, Руденко Олексій Валерійович, Чмир 
Микола Васильович, Сопін Олексій Ігорович, Сопіна Тетяна 
Олексіївна, Лєжнєв 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 науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Проект "Знаки  розрізнення, повсякденна, 
парадно-вихідна та парадна форма одягу військовослужбовців 
Збройних Сил України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект включає серію малюнків одностроїв Збройних Сил України, 
знаків розрізнення та ідентифікації, описи одностроїв включно з 
короткою історичною довідкою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61215  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна, Дегтярьова Клавдія Віталіївна, 

Лебеденко Світлана Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Русский язык (7-й год обучения) для 

общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском 
языке: учебник для 7 класса общеобразовательных учебных 
заведений" ("Русский язык: 7 класс")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61216  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рені Артур Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Детский комедийный проект "13 школа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61217  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисова Олександра Сергіївна, Герун Яна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Ілюстрації до книги Айзека Азімова "Избранное"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61218  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
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  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Програма Самарта Саммасаті про створення балансу в 
житті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61219  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нерослік Юрій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Україна переможе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61220  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чічота Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "KONAD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою зображення слова "KONAD" у кількості 3-х 
зображень і призначене для використання як торговельних марок, 
знаків для товарів і послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61221  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синєгуб Петро Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Нямушка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою зображення слова "Нямушка" у кількості 5-х 
зображень і призначене для використання як торговельних марок, 
знаків для товарів і послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61222  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синєгуб Петро Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "МИР ВЕСОВ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою зображення слова "МИР ВЕСОВ" у кількості 4-х 
зображень і призначене для використання як торговельних марок, 
знаків для товарів і послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61223  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синєгуб Петро Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "В УКРАИНЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою зображення слова "В УКРАИНЕ" у кількості 7-х 
зображень і призначене для використання як торговельних марок, 
знаків для товарів і послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61224  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болгак-Нікуліна Марія 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 "I wanna be a sky"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61225  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болгак-Нікуліна Марія Василівна, Болгак Тарас Анатолійович  
 
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 "Drunk"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61226  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болгак Тарас Анатолійович, Болгак-Нікуліна Марія 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 "Dreambox"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61227  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрик Ярина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 

письмовий твір учбового характеру, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Технології та матеріали в дизайні сучасного 

інтер'єру" конспект лекцій для студентів І курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр спеціальності 
7(8).02020701 "Дизайн"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено основіні теоретичні положення застосування матеріалів та 
технологій в дизайні сучасного інтер'єру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61228  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приятельчук Анатолій Олексійович, Сайтарли Інна Анатоліївна, 

Колотило Володимир Володимирович, Скалацький Вячеслав 
Миколайович, Товмаш Дмитро Анатолійович, Руденко Сергій 
Валерійович, Соболевський Ярослав Андрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Курс відеолекцій з філософії для аспірантів та здобувачів гуманітарних 

спеціальностей   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61229  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добронравова Ірина Серафимівна, Сидоренко Лідія Іванівна, Чуйко 

Вадим Леонідович, Комар Олена Вікторівна, Кравчук Андрій 
Андрійович, Павлов Юрій Валерійович, Руденко Сергій Валерійович, 
Соболевський Ярослав Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Курс відеолекцій з філософії для аспірантів та здобувачів природничих 

спеціальностей   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс розрахований на здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
(доктора філософії) за природничими спеціальностями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61230  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корк Людмила Степанівна  
 
Повне ім'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 "Таємниця Старої фортеці" частина ІІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61231  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Олександра Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Формування професійної компетентності майбутніх 
провізорів у вищих медичних навчальних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисенко О.Ю. Формування професійної 
компетентності майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних 
закладах: Монографія / О.Ю. Лисенко / За ред. Я.В. Цехмейстера. - К.: 
ВП "Едельвейс", 2015. - 176 с. 

 
Анотація   

Видання адресовано науково-педагогічним працівникам вищих 
медичних навчальних закладів, студентам, магістрантам, інтернам 
тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61232  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добриднєва Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Я - сильная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61233  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чекановська Ольга Андріївна, Герук Яна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка малюнків "Ілюстрації до збірки дитячих віршів Юнни Моріц 

"Букет котов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61234  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмельова Поліна Сергіївна, Царьов Данило 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 "Чай з грибів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61235  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Санітарний 
щит України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методичні вказівки щодо застосування засобу 
"Жавель-Клейд" (сипкий) виробництва фірми "Hydrachim" (Франція) 
з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосування для дезинфекції при різних інфекціях, прибираннях, для 
очищення, знезараження води тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61236  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Санітарний 
щит України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Технологічна інструкція із застосування 
дезінфекційного засобу "Каморан" виробництва фірми "LILLY 
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FRANCE ELANCO Sante Animale" (Франція) для  антисептування  
сировини, напівпродуктів, технологічних вод, дезінфекції обладнання 
та комунікацій на підприємствах цукрової галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологічна інструкція містить інформацію про сфери застосування, 
характеристику та призначення засобу тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61237  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жолдак Богдан Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Повість "Лицарі фортуни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість про бойові дії на АТО.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61238  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доктор Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Переклад "Посібник з Програми для контролю ваги "Серотонін-

плюс"®. План перехідної дієти під наглядом лікаря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблений провідними спеціалістами для зниження 
надлишкової ваги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61239  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смульська Наталія Омелянівна, Горовенко Наталія Григорівна, 
Кир'яченко Світлана Петрівна  
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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 "Схема - алгоритм діагностики спадкової схильності до 
розвитку інсультів та залишкових явищ у дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61240  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолець Ольга Вадимівна, Кирилюк Ігор Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Метод дистанційного навчання лікарів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод може бути використаний при навчанні лікарів різних 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61241  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харчук Аліна Павлівна, Черниш Іван Святославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка малюнків "Ілюстрації до книги Джека Лондона "Белый клык"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61242  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошапко Олександр Олександрович, Мулик Оксана Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Окно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61243  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Санітарний 
щит України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методичні вказівки щодо застосування 
дезінфекційного засобу "Ароміл Гідрожель" (рідина) виробництва 
фірми "Hygiene & Nature" (Франція)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять інформацію про властивості та 
призначення засобу, об'єкти та методи застосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61244  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Санітарний 
щит України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методичні вказівки щодо застосування 
дезінфекційного засобу "Ароміл Гідрожель" (гель) виробництва фірми 
"Hygiene & Nature" (Франція)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять інформацію про властивості та 
призначення засобу, об'єкти та методи застосування. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61245  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Анатолій Олександрович, Бумбур Юлія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. Навчальний посібник 
для студентів ОКР "Магістр" (спеціальності "мова і література 
(англійська)")" ("Навчальний електронний посібник "ТЕОРІЯ 
ЛІТЕРАТУРИ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник уводить в основне коло понять, категорій, 
дефініцій науки про літературу. Адресовано магістрам, що вивчають 
англійську як основну іноземну мову.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61246  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Анотування та реферування текстів 
новогрецькою мовою. Навчальний посібник-довідник" ("Навчальний 
електронний посібник "Анотування та реферування текстів 
новогрецькою мовою")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для студентів-перекладачів та всіх бажаючих 
підвищити свій перекладацький рівень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61247  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика написання наукової статті для 
студентів спеціальності "Переклад (новогрецька)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для допомоги студентам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61248  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архипова Юлія Олегівна, Вєтухова Любов Максимівна, Дегтярев 
Олександр Вікторович, Журавель Віталій Миколайович, Логінов 
Олександр Миколайович, Миргородська Марина Олександрівна, 
Поляков Геннадій Анатолійович, Плохіх Олена Вікторівна, Савченко 
Валентина Петрівна, Самусевич Вацлав Валентинович, Ткаченко 
Віктор Дмитрович, Хватов Микола Костянтинович, Хватова 
Валентина Сергіївна, Шевченко Власта Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Русско-английский словарь-справочник 
(специализированный)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спеціалізований словник-довідник містить більше 18,5 тисяч слів, 
словосполучень та виразів, які відностяться до ракетно-космічної 
тематики та найчастіше зустрічаються у проектно-конструкторській 
документації ДП "КБ "Південне".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61249  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архипова Юлія Олегівна, Вєтухова Любов Максимівна, Дегтярев 
Олександр Вікторович, Журавель Віталій Миколайович, Логінов 
Олександр Миколайович, Миргородська Марина Олександрівна, 
Поляков Геннадій Анатолійович, Плохіх Олена Вікторівна, Савченко 
Валентина Петрівна, Самусевич Вацлав Валентинович, Ткаченко 
Віктор Дмитрович, Хватов Микола Костянтинович, Хватова 
Валентина Сергіївна, Шевченко Власта Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Англо-русский словарь-справочник 
(специализированный)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спеціалізований словник-довідник містить більше 18,5 тисяч слів, 
словосполучень та виразів, які відносяться до ракетно-космічної 
тематики та найчастіше зустрічаються у проектно-конструкторській 
документації ДП "КБ "Південне".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61250  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
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)  Зображення "KRONOS (КРОНОС)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На чорному фоні представлено міфічне чудовисько з мускулистим 
потрісканим тілом сіро-блакитного кольору, руки подовжені, 
відкритий рот, на вилицях - гострі шипи, на голові - роги, з одягу - 
шорти, без взуття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61251  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
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)  Зображення "ГОСПОДИН ПРАВДА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На чорному фоні представлено контур чоловіка по пояс, одна рука 
лежить на грудях, а друга - в кишені.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61252  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
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)  Зображення "агент Пятница"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено відчайдушного молодого чоловіка в чорних окулярах, 
який стоїть боком з піднятими угору руками у відчиненому вагоні 
метро.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61253  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Вячеслав Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Сівертекс" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Намет уніфікований санітарно-технічний 
УСТ-56/2015 Технічні умови ТУ У 41.0-39076229-001:2015" ("ТУ У 41.0-
39076229-001:2015")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В технічних умовах описуються вимоги виготовлення та технічні 
характеристики намету УСТ-56/2015 уніфікований  санітарно-
технічний, який призначений для медико-санітарних цілей та для 
штабів, майстерень та іншого призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61254  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шита Марина Валеріївна, Іванов-Ахметов Володимир Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Ілюстрації до книги "Павло Тичина "Твори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ілюстрацій до книги "Павло Тичина "Твори". 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61255  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумакова Ірина Юріївна, Король Володимир 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 "Програма підвищення кваліфікації для працівників 

підрозділів внутрішнього аудиту державних органів влади, 
підприємств, установ та організацій державного сектору економіки на 
визнання рівню їх професійної кваліфікації для отримання 
національного сертифікату державного внутрішнього аудитора" 
("Програма підвищення кваліфікації")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму підвищення кваліфікації розроблено з урахуванням вимог 
національних нормативно-правових актів з внутрішнього аудиту та 
міжнародно-визнаних стандартів (IIA, INTOSAI, COSO-ERM) і 
методологій, а також найкращої практики ЄС щодо внутрішнього 
контролю та внутрішнього аудиту в державних органах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61256  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольховська Ірина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Типовий сценарій телевізійного проекту 

"Мобільна Блондинка" ("Мобільна Блондинка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект призначений для збільшення продажу послуг та товарів 
оператора мобільного зв'язку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61257  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаленко Світлана Іванівна , Петрашко Людмила Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Європейський проектний менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61258  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириллова Галина Юліївна, Кулага Ірина Володимирівна, Ткаченко 
Олена Вадимівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 
посібник "Основи економічної науки. Практикум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61259  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Анатолій Петрович, Азьмук Любов Анатоліївна, Верба 
Вероніка Анатоліївна, Банщиков Петро Гаврилович, Гребешкова 
Олена Миколаївна, Батенко Людмила Павлівна, Задорожна Неллі 
Василівна, Євдокимова Ніна Миколаївна, Щербатюк Олена 
Миколаївна, Решетняк Тетяна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Підручник 
"Мікроекономіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61260  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Анастасія Юріївна, Кірдіна Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ілюстрацій до книги Галини Вдовиченко "Тамдевін"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ілюстрацій до книги Галини Вдовиченко "Тамдевін". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61261  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрибченко Дар'я Олексіївна, Кірдіна Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Ілюстрації до книги Анке Кюппер "Маленький 
садовник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ілюстрацій до книги. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61262  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ВЄБ (псевдонім)  
 
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 "Traffic Control NSH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61263  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Володимир 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)  Сценарій кінофільму "КОНВЕРТАТОРЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61264  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубей Вікторія 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)  Сценарій заходу психологічної підтримки "РОДИННЕ КОЛО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описана мета, рамки, програма заходів психологічної та 
духовної підтримки родин, які пережили травмуючу подію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61265  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 
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)  "Французька мова (3-й рік навчання)" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61266  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басай Надія Пилипівна  
 
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)  "Німецька мова (3-й рік навчання)" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61267  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Тетяна Геннадіївна, Бондар Тамара 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)  "Англійська мова (3-й рік навчання)" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61268  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61269  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Худик Катерина Георгіївна  
 
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)  "Англійська мова (4-й рік навчання)" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61270  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нежура Нінель Дмитрівна  
 
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)  Книга "Как не сжигать мосты. Секретный код отношений" ("Как не 

сжигать мосты")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61271  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Першенов Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ "PERSED"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою програмний модуль, що забезпечує 
можливість моніторингу пасажирського транспорту. Комп'ютерна 
програма надає інформацію про маршрути громадського транспорту та 
відображає рух транспорту в реальному часі. Комп'ютерна програма 
розгортається на базі web-сервера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61272  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опанасюк Марія Олександрівна (Анна-Марія, Анна-Мария, Anna-
Maria)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Тримай мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61273  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободян Марія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фортепіанний твір "Варіації на тему першої швидкоплинності С.С. 
Прокоф'єва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61274  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Порше Автоспорт" 

("Порше Автоспорт")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване зображення автомобіля "Порше Панамера". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61275  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Раллі Турбо" ("Раллі 

Турбо")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване зображення спортивного автомобіля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61276  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Пута" ("Пута")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване зображення запорізького козака.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61277  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Стилізоване зображення Зубра. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61278  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Байк" ("Байк")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізована копія мотоцикла "Хонда".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61279  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Хаммер" ("Хаммер")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване зображення автомобіля "Хаммер". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61280  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване зображення автомобіля "Мерседес", модель "S-класс".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61281  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Класік" ("Класік")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване зображення ретро автомобіля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61282  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурза Ярослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сувенірна пляшка Брабус" ("Брабус")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване зображення автомобіля "Гелендваген", модель "Брабус".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61283  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Морфологические особенности становления сердца 
человека в пренатальном онтогенезе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демьяненко І.А. Морфологические особенности 
становления сердца человека в пренатальном онтогенезе // журнал 
"Вісник проблем біології та медицини" - 2014. - вип. 1 (106) - с. 242 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61284  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловська Ганна Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Морфофункциональные особенности строения и 

развития клапанов аорты и легочного ствола в онтогенезе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козловская А.А. Морфофункциональные особености 

строения и развития клапанов аорты и легочного ствола в онтогенезе // 
журнал "Вісник проблем біології та медицини" - 2014. - вип. 1 (106) -  

                                                            с. 251 
 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61285  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Снісар Олена Сергіївна, 

Рутгайзер Вікторія Георгіївна, Вихристенко Ксенія Миколаївна, 
Есаулов Олександр Георгійович  

 
Повне ім'я або 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 "Врожденные пороки развития клапанов сердца при 

нарушении формирования хориона"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абдул-Оглы Л.В, Снисар Е.С., Рутгайзер В.Г., 
Выхристенко К.Н., Эсаулов А.Г. Врождённые пороки развития 
клапанов серца при нарушении формирования хориона // журнал 
"Вісник проблем біології та медицини" - 2014. - вип. 1 (106) - с. 224 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61286  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Дем'яненко Ігор Анатолійович, 

Вихристенко Ксенія Миколаївна, Абрамова Ірина Василівна, 
Кармизова Ліна Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Особенности развития и формирования пупочного 

канатика при нарушении формирования плаценты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено основні закономірності  процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61287  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Володимир Віталійович, Павлов Андрій 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)  Наукова стаття "Особенности клинического течения при локализации 

гематом в задней черепной ямке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою дослідження було встановити особливості клінічного перебігу 
та діагностики тяжких черепно-мозкових травм при локалізації 
гематом у задньої черепної ямки. Проводився аналіз історій хвороб 
пацієнтів, які надійшли до відділення нейрохірургії обласної лікарні ім. 
Мечникова м. Дніпропетровська з важкими черепно-мозковими 
травмами після дорожньо-транспортних пригод. Особливу увагу 
приділяли особливостям клінічного перебігу при враженні структур, 
локалізованих у задньої черепної ямки, - відділів та структур 
ромбовидного мозоку.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61288  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Захарченко Наталя Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичне забезпечення формування ціни на 

промислову продукцію з урахуванням інтересів вироблення та 
споживання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Діяльнсть з ціноутворення в данній роботі  розглядається як 
підсистема підприємства, яка втілює в собі результати маркетингової, 
виробничої та економічної підсистем, в силу того, що здійснює 
безпосередній зв'язок з ринком за допомогою доведення до останнього 
об'єктів виробництва підприємства. Одна з умов поглинання ринком 
об'єктів виробництва є правильна політика в галузі ціноутворення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61289  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтуненко Ксенія Валеріївна  
 
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)  Науковий твір "Теоретико-методологічні засади формування 

інтелектуального капіталу інноваційно-активного промислового 
підприємства в умовах стратегічних змін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теоретико-методологічні засади формування 

інтелектуального капіталу інноваційно-активного промислового 
підприємства в умовах стратегічних змін: монографія / К.В. Ковтуненко. - 
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2014. - 496 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61290  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родинський Олександр Георгійович, Кошарний Володимир 
Віталійович, Царьов Олександр Олександрович, Абдул-Огли Лариса 
Володимирівна, Павлов Андрій Ігорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Закономерности изменений гемомикроциркуляторного 
русла мышц задних конечностей крыс при повреждении бедренного и 
седалищного нервов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61291  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Козлов Сергій Володимирович, 

Кошарний Володимир Віталійович, Козлова Юлія Василівна, 
Кошарний Андрій Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Региональные особенности развития и строения сердца в 

онтогенезе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61292  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Морфометрические показатели развития пупочного 

канатика при формировании плаценты в норме"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абдул-Оглы Л.В. Морфометрические показатели 

развития путочного канатика при формировании плаценты в норме // 
журнал "Вісник проблем біології та медицини" - 2014. - вип. 2, том 3 
(109) - с. 233. 

 
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61293  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особенности развития пуповины в норме"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абдул-Оглы Л.В. Особености развития пуповины в 
норме // журнал "Вісник проблем біології та медицини" - 2014. - вип. 
1(106)  - с. 218. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61294  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Дем'яненко Ігор Анатолійович, 

Козловська Ганна Олексіївна, Зима Анжеліка Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Морфометрические показатели пупочного канатика 

при нарушении формирования плаценты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61295  
 
Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчинський Руслан Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Методичні рекомендації з 

обробки та аналізу результатів структурно-термо-атмогеохімічних 
досліджень (СТАГД)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61296  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симуніна Юлія Миколаївна (Юлия Лебедева)  
 
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 "Мне многое открылось вновь..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61297  
 

Дата реєстрації авторського права  18.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ногіна Олеся Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЙНЛ КАТ МЕДІА" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис "Концепція аудіовізуального твору "Як стати супермоделлю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція показує історію відомих моделей та дає настанови як нею 
стати. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61298  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Юрій Олександрович, Лященко Анатолій Антонович, 
Черін Андрій Геннадійович, Трюхан Микола Олександрович, Осьмак 
Роман-Володимир Володимирович, Горковчук Максим Вікторович, 
Зіненко Роман Олексійович, Ривенко Ольга Петрівна  

 
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 "Геопортал "Адміністративно-територіальний 
устрій України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма надає користувачу можливість отримання 
оновленої та достовірної інформації про адміністративно-
територіальний устрій України, джерела інформації та нормативно-
правової основи адміністративно-територіального устрою країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61299  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Юрій Олександрович, Кучер Олег Васильович, Лященко 

Анатолій Антонович, Черін Андрій Геннадійович, Куриляк Ігор 
Степанович, Осьмак Роман-Володимир Володимирович, Висотенко 
Роман Олександрович, Горковчук Максим 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 "Геопортал "Державна геодезична мережа 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена складовою частиною національної 
інфраструктури геопросторових даних, призначена для підтримки 
інтероперабельності різноманітних геопросторових даних на основі 
використання єдиної координатної основи України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61300  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр Дудко (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 "Пасинки Долі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історичний роман, що описує революційні події в Україні, трагічні 
часи колективізації, жахливі деталі голодомору, паростки становлення 
нового ладу в Києві.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61301  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсєєнков 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)  Літературний твір "Карточка здоровья ребенка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картка здоров'я має декілька розділів, в яких системно та 
структуровано розміщується інформація лікарем та батьками дитини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61302  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касторних Ілля Вячеславович (Улица Дали)  
 
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 "Дома"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61303  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караме Салім Реда  
 
Повне ім'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 "ESTE line"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61304  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Андрій Михайлович  
 
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 "Lost love" ("Втрачене кохання")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61305  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Андрій Михайлович  
 
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 "You are my inspiration" ("Ти моє 
натхнення")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61306  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
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  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Віршована музична п'єса-казка на дві дії, сім картин "Сонячний 
Зайчик або Стрибунець-Блискітка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61307  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
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, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61308  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харчинська Каріна Олександрівна  
 
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)  Збірка усних творів "Стрипдэнс с Кариной Харчинской"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61309  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харчинська Каріна Олександрівна  
 
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)  Збірка усних творів "Йога с Кариной Харчинской"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61310  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раджабов Саід Нуруллозода  
 
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 "QsensX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61311  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ізмайлов 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 "Інформаційно-аналітична система 

моніторингу та управління мережею закладів охорони здоров'я" ("ІАС 
303")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначенням програми є автоматизація процесів збору, обробки та 
аналізу даних мережі закладів охорони здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61312  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка романів "Слезы богов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61313  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Тема с вариациями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61314  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT, Анна Сорбат (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Испанская рапсодия в стиле Болеро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61315  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Between Earth and Sky"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61316  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (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)  Симфонічна поема "Symphony poem"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61317  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Vow"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61318  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Spanish dance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61319  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Memories of valse"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61320  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Cruel romance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61321  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (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 музичних творів "Wheel of life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61322  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка поезій "Дорога додому"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61323  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (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 "Ода любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61324  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (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 "Ни о чём не попрошу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61325  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "I will be fine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61326  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (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 "Your dreams come true" ("Your dreams")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поп-рок музика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61327  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (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 "Пташечка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Класична пісня на українській мові про величезну любов до рідної 
країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61328  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "I fall into your arms again" ("I FALL")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поп-музика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61329  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (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 "Poisoned love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поп-музика про невзаємне кохання. Дівчина страждає від кохання до 
одного парубка. Але він був не відвертий з нею, грав з її почуттями та 
скористався нею. Вона у відчаї, засмучена, але так кохає його, що не 
може жити без нього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61330  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (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 "І just wanna start a new page with you" ("I just wanna start")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поп-джаз пісня про почуття молодої дівчини до її друга, вона закохана 
в нього та вірить, що він відповість їй взаємністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61331  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (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 "Revelation" ("ОТКРОВЕНИЕ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поп-джаз пісня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61332  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (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 "Il nostro amore non sara conquistata"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жанр: поп-опера. Пісня на англійській та італійській мовах. Про 
кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61333  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GANNA SORBAT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка романів та історій "Странники"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61334  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грущинська 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)  Науковий твір "Геоспеціалізація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтування особливості геоекономічної конкуренції як симбіозу 
геоекономічної стратегії і міжнародної кокуренції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61335  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Тетяна Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Тиха ніч"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61336  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Юлія 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 "ChaoticGA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для пошуку екстремуму 
багатоекстремальних функцій.  Дана програма використовує 
класичний та модифікований генетичні алгоритми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61337  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

370 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Ольга Аркадіївна (YNIKA (Юника))  
 
Повне ім'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 (Юника)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок з зображенням дівчини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61338  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Ольга Аркадіївна (YUNIKA (Юника))  
 
Повне ім'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 (Юника)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картинці зображена дівчинка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61339  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капошилін Костянтин Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художній твір "Башня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Художній твір про збройний конфлікт та війну на Донбасі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61340  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Ігор Анатолійович (Ігор Козлов-Петровський), Сергєєва 
Евеліна Едгардовна, Прісягіна Наталя Іванівна, Бреславський 
Олександр Олександрович (Домінік Джокер), Садовніков Артур 
Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пригодницький фільм "Клад, или история о волшебных апельсинах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Новий пригодницький фільм про те, як одеські школяри, 
прив'язуючись до різних історичних подій та персонажів, шукають 
скарб і потрапляють у різні небезпечні пригоди. Фільм складається з 
трьох серій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61341  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Догадайло Яна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Обґрунтування та застосування 
комплексного бюджетного документу підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методичний підхід щодо обґрунтування виду комплексного 
бюджетного документу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61342  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
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 "По той бік життя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Погляд на життя з боку неіснуючого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61343  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
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 "Прозріння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено циклічні витки білого, червоного кольорів з 
жовтим простором між ними, що символізує прозріння, що виникає з 
серця і досягає розуму, що дають можливість об'єктивно оцінювати 
дійсність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61344  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
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 "Безсмертя Всесвіту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено простір чорного кольору, на тлі якого 
різнокольорові фрагменти, що символізують всесвіт і його безсмертя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61345  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Алла Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Науковий та міжособистісний аспект співпраці двох учених 
В.О. Сухомлинського та М.М. Грищенка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлена донині невідома сторінка дружби і тісної співпраці 
двох видатних українських педагогів Василя Олександровича 
Сухомлинського і Микити Миновича Грищенка. Довгі роки 
спілкування, спільні мрії щодо подальшого вдосконалення педагогіки 
поєднували їх, кращих товаришів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61346  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хащевська Юлія Русланівна (Юлия Хащевская / Юлія Хащевська)  
 
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 "Доброго ранку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісні: "Доброго ранку", "Открывай мне небо", "Столица", 
"Супергерой", "Убери руки", "Не надо так", "Love you tonight", 
"Miserable", "Mine", "Жити", "Ерунда", "Come in", "Повертаюсь", 
"Нежная", "Стеснялась", "NEVERнусь", "Километры". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61347  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскунов Вадим Георгійович, Марчук Олександр Васильович, 

Дідиченко Ірина Михайлівна  
 
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 "Дослідження напружено-деформованого стану товстих 

циліндричних оболонок під дією локальних дотичних навантажень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61348  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Савчук Анатолій Миколайович, 
Міланенко Олександр Анатолійович, Туриця Юлія Олександрівна, 
Кущ Олексій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Математичне 
моделювання оцінки триботехнічних властивостей моторних олив при 
експлуатації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована модель включає метод регресійного аналізу зв'язку 
багатовимірних статистичних даних, отриманих при пасивному 
експерименті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61349  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозгова Ярослава Олександрівна, Шацька Оксана Петрівна, Шеверун 
Надія Володимирівна, Шипіцина Юлія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "English 
Manual - Introduction to University Studies with Extensive Readings 
Related to Transportation (навчальний посібник з англійської мови для 
студентів вищих закладів технічної освіти)" ("English Manual")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник укладено на засадах кредитно-трансферної системи 
навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61350  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихоступ Миколо Миколайович, Осяєв Юрій Миколайович  
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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 учбово-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Кошторисна справа у дорожньому 
виробництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Теоретичні та практичні основи підготовки студентів вищих 
навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61351  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрутьба Вікторія Олександрівна, Зюзюн Вадим Ігорович  
 
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 "Метод управління екологічними ризиками в 
проектах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено метод управління екологічними ризиками в проектах, 
що включають визначення екологічної компетентності фахівця та 
ідентифікацію екологічних аспект-ризикових факторів, кількісний та 
якісний аналіз тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61352  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сирота Вадим Ігорович, 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 науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Автомобілі. Основи конструкції, теорія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить інформацію щодо основ конструкції та теорії 
автотранспортних засобів, відповідно до навчальних програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61353  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компанець Катерина Андріївна, Мороз Ксения Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

"Методика підготовки спеціалістів галузі туризму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний комплекс передбачає для структуризації системи освіти 
спеціалістів галузі туризму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61354  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рассказов Олександр Олегович, Рожок Лілія Степанівна, Крук Леся 
Анатоліївна, Хорошев Костянтин Григорович, Глущенко Юлія 
Анатоліївна, Кикоть Сергій В'ячеславович  

 
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 "Теоретична механіка" Робоча програма та методичні 
вказівки до вивчення дисципліни для студентів заочної форми 
навчання (скорочений курс) за напрямом підготовки "Автомобільний 
транспорт", "Будівництво" за кредитно-модульною системою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61355  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рассказов Олександр Олегович, Рожок Лілія Степанівна  
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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 "Теоретическая механика" Методические указания к 
выполнению расчетно-графических работ по дисциплине для 
студентов дневной формы обучения по направлению подготовки 
"Строительство" с кредитно-модульной системой организации 
учебного процесса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61356  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйовський Богдан Михайлович, Лукашевич Антон Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Тези до екологічної доктрини суспільного 
ладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61357  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анциферова Ольга Олександрівна (Сушкова Ольга)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ЭТО ЖЕ ТЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61358  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадушкін Артур 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 "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
центральний контролер Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою програмне забезпечення, що вбудовується в 
центральний контролер роботизованого стелажа-комплектувальника. 
Програмне забезпечення підтримує зв'язок по локальній мережі, 
приймає команди від комп'ютера, перевіряє синтаксис команд, 
модифікує команди, та передає їх на підпорядковані контролери за 
допомогою послідовного інтерфейса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61359  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадушкін Артур 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 "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер касетниці Роботизованого стелажа-комплектувальника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір явлює собою програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер касетниці роботизованого стелажа-комплектувальника. 
Програмне забезпечення керує процесом завантаження багатьох 
упаковок від людини до стелажа. А саме, за допомогою 
фотоелектричних сенсорів виявляє в яке саме місце касетниці поклали 
або забрали упаковку з лікарськими препаратами і передає ці данні до 
центрального контролера за допомогою послідовного послідовного 
інтерфейсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61360  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадушкін Артур Дмитрович  
 
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 "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер крокового двигуна Роботизованого стелажа-
комплектувальника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір явлює собою програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер крокового двигуна роботизованого стелажа-
комлектувальника. Програмне забезпечення обробляє команди, що 
надходять від центрального контролера, формує сигнали керування 
кроковим двигуном, який переміщає каретку в указану координату, 
виконує розрахунки для плавного руху каретки, здійснює читання 
сенсорів положення каретки та передає цю інформацію до 
центрального контролера. Зв'язок з центральним контролером 
здійснюється за допомогою послідовного інтерфейса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61361  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадушкін Артур 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 "Програмне забезпечення, що вбудовується в 

контролер каретки Роботизованого стелажа-комплектувальника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер каретки роботизованого стелажа-комплектувальника. 
Програмне забезпечення керує електричними двигунами, які 
механічним шляхом завантажують/вивантажують упаковки з 
лікарськими препаратами на/з полиць роботизованого стелажа. Також 
програмне забезпечення взаємодіє з центральним контролером, 
використовуючи послідовний інтерфейс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61362  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чаплін Христина Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Сценарій-концепція телевізійної програми "Міс 

Львів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований сценарій-концепція телевізійної програми під назвою 
"Міс-Львів"  передбачає телевізійне шоу, метою якого є вибір 
переможниці конкурсу краси народним голосуванням. Телепроект 
містить соціальну складову. Усі зібрані з голосування кошти підуть на 
потреби АТО.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61363  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінчук Сергій Віталійович, 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 томографічних розмірів  

поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальному зрізі 
"SpineNorm" ("SpineNorm")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма належить до медицини, а саме до 
морфологічної галузі, і стосується моделювання передньої і задньої 
висоти поперекового відділу хребта у юнаків і дівчат із різними 
соматотипами, на підставі комплексу антропометричних показників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61364  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабинін Валерій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Таємниця відкритих дверей" ("Тайна открытой двери")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61365  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкіна Аліна Едуардівна  
 
Повне ім'я або 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 изменил мою жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61366  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкіна Аліна Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст до пісні "Открой глаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61367  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкіна Аліна Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Тримай мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61368  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкіна Аліна Едуардівна  
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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 "Отпусти печаль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61369  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкіна Аліна Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Остановись"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61370  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Василь Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Вільная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61371  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латик Мирослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тритмент кінофільму "Рузя. Діти війни" ("Ruzia. Children of War")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61372  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латик Мирослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис кінофільму "Рузя. Діти війни" ("Ruzia. Children of War")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61373  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Наталія Вадимівна, Задніпряний Олександр Сергійович, 

Решетько Євдоким Олександрович, Хмельова Марія 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)  Аудіовізуальний твір "May be" короткометражний, ігровий, 

хронометраж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61374  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреус Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Використання досвіду провідних європейських країн задля 
розробки ринкової моделі: ВНЗ - держава-роботодавці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61375  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошилова Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Иллюзия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61376  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Тетяна Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Психологічна 
трансформаційна гра "Город дорог" ("Город Дорог")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61377  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Людмила Адаменко (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний альбом "Я сильная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Я сильная", "Иду", "Слова тут не нужны", "Прах 
надій", "З тобою назавжди", "Детьми остались мы", "Жить", "Лето", 
"Там где свет", "Follow you".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61378  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Улгер Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Одне життя на чотири пори року"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61379  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубенко Андрій Євгенович, Літовченко Тетяна Анатоліївна, Сергієнко 
Оксана Вікторівна, Сазонов Сергій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Реєстраційна карта хворого з епілептичними 
нападами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Із дотриманням вимог конфіденційності враховано основні 
демографічні дані пацієнта, а також медико-соціальний статус.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61380  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Наталія Петрівна, Єгоркіна Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Разом проти розсіяного склерозу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Якщо ви читаєте цю брошуру, то вам вже прийшов час дізнатися про 
РС більше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61381  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Анатолій Федорович, Коваленко Сергій Іванович, 
Кучеренко Людмила Іванівна, Кривошей Оксана Вікторівна, 
Черковська Людмила Григорівна, Ткаченко Григорій Іванович, 
Воскобойнік Олексій Юрійович, Білий Андрій Костянтинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Парфюмерно-косметические средства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник включає в себе інформаційний матеріал, який є 
завершальним етапом у вивченні косметичної хімії для студентів 
спеціальностей "Технологія парфумерно-косметичних засобів". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61382  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Сергій Іванович, Кривошей Оксана Вікторівна, 
Воскобойнік Олексій Юрійович, Берест Галина Григорівна, Білий 
Андрій Костянтинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Протималярійні лікарські засоби: хінін та його 
аналоги за фармакологічною дією"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику узагальнено та систематизовано накопичену інформацію 
щодо основних сучасних протималярійних лікарських препаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61383  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманов Руслан Олегович  
 
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 письмовий твір "Телевізійна  програма "Сила двух 

сердец" ("Сила двух сердец")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61384  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинова 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 "Найти себя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61385  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинова 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 "Туман"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61386  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Женщинам: строим отношения мудро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61387  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костельман Володимир Михайлович, Сотников Олег Віталійович, 
Чигір Роман Леонідович  

 
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 "Братья Киплинг и Шмиплинг. Том І Його 
Гам"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61388  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховеркова Ірина Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Лібрето "Жизнь запретить нельзя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61389  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Світлана Василівна, Гущина Наталія Іванівна, Коломоєць 

Галина Анатоліївна  
 
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 учнів 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61390  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морська Лілія 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)  "Англійська мова (7-й рік навчання)" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61391  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляновська Ніна Равілівна  
 
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)  "Зарубіжна література" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61392  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Ірина Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Підготовка майбутнього викладача філологічних 
дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: І.В. Середа Підготовка майбутнього викладача 
філологічних дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. - 2015. - № 1 (48). - 282 с. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61393  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Спецкурс "Особистісно орієнтована педагогіка В.О. 
Сухомлинського": концепція, зміст і завдання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О.О. Адаменко Спецкурс Особистісно орієнтована 
педагогіка В.О. Сухомлинського: концепція, зміст і завдання // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. - 2014. - № 1.47 (114). – 11 с. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61394  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Олександр Сергійович, Мамчур Дмитро 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 "Енергоефективна система керування 
електроприводом моделі електромобіля з елементами штучного 
інтелекту на основі Raspberry Pi"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61395  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усенко Максим Анатолійович, Чорний Олексій Петрович, Кравець 
Олексій Михайлович, Романенко Світлана Степанівна, Коваль Тетяна 
Петрівна, Білик Олександр Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний лабораторний стенд 
дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

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  61396  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лотоус Володимир Вікторович, Мамчур Дмитро Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Графічний інтерфейс панелі оператора 
системи автоматичного намотування скловолоконних труб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61397  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перекрест Андрій Леонідович, Маслівець Анатолій Володимирович, 

Гаврилець Галина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивна система web-моніторингу 

теплоспоживання будівель навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61398  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Алла Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Технологічний підхід до проведення педагогічної практики 

студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А.А. Тимченко Технологічний підхід до проведення 

педагогічної практики студентів // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. - 2013. - № 1.40 
(92). - 273с. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61399  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прасол Надія 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)  Наукова стаття "Особливості підготовки магістрів початкової освіти в 
умовах євроінтеграційних процесів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н.О. Прасол  Особливості підготовки магістрів 
початкової освіти в умовах євроінтеграційних процесів // Науковий 
вісник Миколаївського національного університету імені В.О. 
Сухомлинського. - 2015. - № 1 (48). - 260с. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61400  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості підготовки майбутніх викладачів 
математики до використання технологій педагогічної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О.О. Адаменко  Особливості підготовки майбутніх 
викладачів математики до використання технологій педагогічної 
освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету 
імені В.О. Сухомлинського. - 2015. - № 1 (48). - 11с. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61401  
 

Дата реєстрації авторського права  25.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матешко Анастасія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Кіносценарій ігрового художнього фільму для дітей та юнацтва з 
елементами анімаційної графіки "Гав-рик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61402  
 

Дата реєстрації авторського права  25.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєбєдєв Михайло Геннадійович, Лєбєдєв Олексій Михайлович, 
Каневський Леонід Олександрович (Леон Кенні), Зоріна Анастасія 
Анатоліївна, Янченко Євген Володимирович, Токарєв Михайло 
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)  Документальний фільм "Наївне малярство Михайла Онацька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61403  
 

Дата реєстрації авторського права  25.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коптєв Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Пневматичний теплообмінник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61404  
 

Дата реєстрації авторського права  25.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петухова Любов Євгенівна, Анісімова Олена Едуардівна, Макаренко 
Тетяна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-мультимедіа "Фребельпедагогіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є елементом інформаційно-комунікаційного педагогічного 
середовища. Використовується для застосування в навчальному 
процесі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61405  
 

Дата реєстрації авторського права  25.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барна Марія Михайлівна, Волощенко Ольга Володимирівна, Козак 
Олександра Петрівна  

 
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 укладений відповідно до чинної програми з літературного 
читання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61406  
 
Дата реєстрації авторського права  25.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роговська Лілія Ігорівна  
 
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 містить навчальний матеріал, передбачений чинною 
програмою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61407  
 
Дата реєстрації авторського права  25.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Наталія Євгенівна, Яловська Людмила 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)  "Музичне мистецтво" підручник для учнів 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено згідно чинної програми шкільного предмету 
"Музичне мистецтво" для учнів 4 класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61408  
 

Дата реєстрації авторського права  25.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потай Інна Юріївна, Овчаров Тарас Сергійович, Бадовський 
Олександр Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система еколого-економічного аналізу" 
("СЕЕА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма застосовується в науково-дослідній лабораторії 
"Методологічні засади удосконалення економічного механізму 
поліпшення екологічного стану Південного регіону" Національного 
університету кораблебудування ім. адм. Макарова. Комп'ютерна 
програма зберігає наступну інформацію: про ресурси води у НС, про 
потоки водних ресурсів у господарському середовищу між 
навколишнім середовищем і галузями економіки, про якісну 
характеристику водних ресурсів і інтенсивність антропогенного 
хімічного впливу на них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61409  
 

Дата реєстрації авторського права  25.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосов Олександр Євгенович, Колосова Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ЗАСАД ОДЕРЖАННЯ 
ВИСОКОЯКІСНИХ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НАНОМОДИФІКОВАНИХ 
РЕАКТОПЛАСТИЧНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ 
МАТЕРІАЛІВ (З ІЛЮСТРАЦІЯМИ)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто широке коло питань, що стосуються одержання 
високоякісних, традиційних,  наномодифікованих, реактопластичних, 
полімерних, композиційних матеріалів із застосуванням ультразвуку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61410  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Павло 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)  Брошура "Анатолій Погрібний "Поясніть ще раз, хто є націоналіст"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У брошурі йдеться про національне самоусвідомлення українців, 
історичні уроки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61411  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Павло 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)  Брошура "Євген Гуцало "Ментальність орди або ж творення 

"Євразійського простору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналітичні роздуми відомого українського письменника про корені 
російської експансіоністської політики, погляди в минуле і сучасність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61412  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Павло Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Микола Мельник "Україна і Крим в історичних взаєминах"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У брошурі розглядається генезис історичних взаємин між Україною і 
Кримським півостровом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61413  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Павло 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)  Брошура "Отаман Тарас Бульба-Боровець "Армія без держави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У брошурі йдеться про зародження Української Повстанської Армії на 
Волині, її боротьбу з гітлерівським та сталінським тоталітаризмом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61414  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Павло 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)  Брошура "Дмитро Донцов "Росія чи Європа?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У брошурі йдеться про цивілізаційний вибір, що постає перед кожним 
молодим поколінням українців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61415  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Павло Михайлович  
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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)  Брошура "Євген Маланюк "Крути: Народини нового українця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У брошурі йдеться про героїзм молоді у бою під Крутами у січні 1918 
року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61416  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ющук Іван Пилипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Петро Полтава "Кто такие бандеровцы..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У брошурі йдеться про сутність українського повстанського руху, про 
бандерівців, правду про них, їхню революційну антибільшовицьку 
боротьбу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61417  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ющук Іван Пилипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Іван Багряний "Чому я не хочу повертатись до СРСР?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У брошурі йдеться про сваволю політичної клітки в СРСР, про 
неможливість жити у цій країні вільнолюбивим людям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61418  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

400 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ющук Іван Пилипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Павло Штепа "Чужинці про москвинів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У брошурі розглядається сутність Московської імперії очима 
чужоземних філософів, письменників, істориків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61419  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носкова Людмила Федорівна  
 
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 "Небесний зорепад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Про Господні дарунки; про віру, надію та любов; про незрівняну красу 
нашого світу; про вірність і безкорисливу турботу в людських 
стосунках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61420  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носкова Людмила Федорівна  
 
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 "Мелодии Вселенной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Про сенс життя під впливом Вищих Духовних сил. Про любов, добро та 
милосердя; красу природи та інше.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61421  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носкова Людмила Федорівна  
 
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 "Живи, моя Земля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Про любов до нашої планети; до батьківщини, про життєві цінності та 
відносини між людьми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61422  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носкова Людмила Федорівна  
 
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)  Брошура "Так держать, генерал!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші про службу та життя В.П. Мяукіна. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61423  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слізков Андрій Миколайович, Пилипенко Юрій Миколайович, 

Краснитський Сергій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система прогнозування споживчих 

властивостей продукції" ("СПСВП")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61424  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковпак Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Курс лекцій "Авторский курс по обучению бизнесу с Китаем: Онлайн 

Коучинг с 100$ к 10.000$. Успешный Бизнес с Китаем через 60 дней" 
("Онлайн Коучинг с 100$ к 10.000$. Успешный Бизнес с Китаем через 
60 дней - Дима Ковпак")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61425  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Аліна Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Полетели"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61426  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рута Богдан (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)  Кіносценарій "Сила обраних"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіносценарій написаний у стилі фентезі. Дія відбувається у сучасній 
Україні.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

403 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61427  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
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 "Сопротивление бесполезно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61428  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
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 "140 символов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61429  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Наталія Георгіївна, Барскова Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійного серіалу "Генеральская дочка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61430  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прихненко Сергій Анатолійович (БЕРЕСТ)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис та сценарний план "Музыкальный сериал с элементами 
ситкома "Кораблик любви" ("Кораблик любви")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61431  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наказний Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
(дитяча література)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів для дітей "Бегемот-мечтатель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61432  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Алла Петрівна, Голобородько Вадим Володимирович, 
Крижановський Олександр Феліксович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Геометрія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить необхідні теоретичні відомості й поняття, велику 
кількість задач, диференційованих за рівнем складності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61433  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Однорог Анастасія Павлівна (Анастасія Горондо)  
 
Повне ім'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 "Прощай оружие или 3 способа одержать победу и решать 
конфликты без войны" ("Прощай оружие или 3 способа одержать 
победу без войны")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61434  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Світлана Анатолієвна, Сергієнко Анатолій 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 "Метод аналізу синтезу та оптимізації (АСО) для 
ефективного формування комплексу маркетингових комунікацій з 
використанням принципу математичного моделювання за допомогою 
матриць"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61435  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковець Володимир Іванович  
 
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)  Скульптура "Меморіальна дошка присвячена видатній українській 
актрисі та громадянському діячеві Ужвій Наталії Михайлівні 
виготовлена з матеріалу кована мідь, розміром 180смХ100см" 
("Меморіальна дошка присвячена українській актрисі Наталії Ужвій") 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61436  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беліченко Олена Петрівна, Гаєвський Юрій Дмитрович, Ладжун Юрій 

Іванович, Фуголь Леонід Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Регламент експертної оцінки дорогоцінного каміння 

другого-четвертого порядку у сировині" ("Регламент експертної оцінки 
дорогоцінного каміння")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Регламент розроблений на основі результатів, отриманих під час 
здійснення науково-дослідної роботи, що призначена для використання 
експертами-гемологами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61437  
 
Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєвцев Олександр Рудольфович, Сергієнко Ігор Антонович, 

Грущинська Олена Володимирівна, Ємельянов Ігор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення стану збереженості пам'яток з 

декоративного каміння України за допомогою ультразвукового 
зондування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61438  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Вишневська Лариса Іванівна, Кічняєв 
Андрій Миколайович, Ляшок Вадим Ігорович, Горобчишин Олег 
Вікторович, Зубарев Сергій Миколайович, Сурова Віра Миколаївна, 
Татарінцев Володимир Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Інформаційно-довідкова база даних якісних та вартісних 
характеристик основних і супутніх видів сировини дорогоцінного 
(напівдорогоцінного) каміння з родовищ України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61439  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Кар'єри декоративного каміння України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База розроблена для роботи у складі порталу ДГЦУ - "Декоративний 
камінь України".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61440  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кодолов Едуард Вікторович, Максимов Євген Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче 
підприємство "Альянс-Д" 
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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 "Комплект стволового оборудования для 
управления, сигнализации и связи "КСО-Днепр". Специальное 
программное обеспечение"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє одержувати, реєструвати, відображати та 
накопичувати інформацію про сигнали шахтної, стволової, 
сигналізації, стан стволового обладнання і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61441  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатушенко Володимир Володимирович, Кавац Олена Олександрівна, 
Матвєєва Марина Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PROCESSING&ANALYSIS TOOLS - Обробка 
та дослідження зображень металоструктур легованих залізовуглецевих 
сплавів" ("PROCESSING&ANALYSIS TOOLS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу обробки 
фотограматичних зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61442  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанцев Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Под счастливой звездой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61443  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художнє оформлення позначення 
"Colibra"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61444  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базілевич Ксенія Олексіївна, Мазорчук Марія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная система поддержки принятия 
решений для прогнозирования страхового фонда "Insurance Life" при 
страховании жизни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для прогнозування страхового фонду при 
страхуванні життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61445  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шариков Денис Ігорович (Діоніс Асоров)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен 
художньої культури. Типологія хореографії. Частина 3"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія  - універсальна і єдина у Європі, СНД й Україні, наукове 
дослідження теорії, філософії, онтології, естетики, хореографічної 
культури і мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61446  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шариков Денис Ігорович (Діоніс Асоров)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен 
художньої культури. Історія хореографічної культури. Частина 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія  - універсальна і єдина у Європі, СНД й Україні, наукове 
дослідження теорії, філософії, онтології, естетики, хореографічної 
культури і мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61447  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісіль Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Теоретико-
методологічні засади оцінок ефективності агробізнесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено основні теоретичні та методологічні положення щодо оцінок 
ефективності агробізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61448  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симуніна Юлія Миколаївна (Юлія Лєбєдєва)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник віршів "Не надо так..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61449  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелкова Еллона Володимирівна, Кабачна Алла Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Використання електронних 

таблиць програми Microsoft Office Exсel при створенні локального 
формуляра лікарських засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61450  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діненберг Максим  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Способ снижения избыточного веса 

(Программа "WeightLess")" ("Программа "WeightLess")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61451  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пронькіна Наталя Леонідівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник обробок народної музики "Фортепіанні мініатюри на теми 
українських народних пісень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61452  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурьєв Сергій Омелянович, Філь Адріан Юрійович, Лемішко Богдан 

Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Фізіологічні параметри для оцінки втрати крові 

(Модифікація системи American College of Surgeons Committee on 
Trauma 2008)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61453  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобир Валентина Григоріївна, Шевчук Марина Михайлівна, 

Кульдебюк Анастасія 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)  Науково-освітній твір "Комплексна програма розвитку і навчання 

дітей від одного до шести років "ЕКО-ЕВРІКА" ("ЕКО-ЕВРИКА")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61454  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Ірина Павлівна  
 
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 "Dualistic approach to the economic nature of investment 
capital determining"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті узагальнено погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на 
інвестиційний капітал, розкрито зміст цього поняття крізь призму 
дуалізму його економічної природи як ресурсу і як активу в рамках 
просторово-часового континіуму, визначено сутність та складові 
інвестиційних ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61455  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киценко Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка п'єс "П'єси 2011-2015"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли п'єси: "Білохалатність", "Белохалатность", "Жінки 
та снайпер", "Женщины и снайпер", "Кімната абсолютної тиші", 
"Комната абсолютной тишины", "Моя милиция меня", "В пошуках 
героя", "В поисках героя", "Пердимоноколь", "Пригоди Укропчика", 
"Бал Бетменів", "Бал Бетменів (без обсценної лексики)", "Три Ніцше", 
"Три Ницше". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61456  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Ганна Андріївна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, креслення, літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва з описом "Концептуальна модель 
стільчика для прихожої "Весна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61457  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Вероніка Ігорівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, креслення, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва з описом "Концептуальна модель столу 

"Потік ліній"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61458  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Вероніка Ігорівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, креслення, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва з описом "Концептуальна модель 

світильника "Індустріалізація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61459  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр Подільський (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

415 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Палітра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61460  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Олександр Федорович, Морозов Тімур Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Інтелектуальна власність та теорія потужності 
економічних систем: принцип невиродженості" ("Принцип 
невиродженості")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61461  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Вадим Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Помовчи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61462  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Ключ"  (І частина)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Київський студент раптово потрапляє у минуле, в Київ 1917 року, 
охоплений громадянською війною,  і переживає разом із мешканцями 
міста різноманітні події того часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61463  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арапов Сергій Миколайович, Каверзін Павло Васильович, Мамонтов 

Олександр Сергійович, Шатілло Вячеслав 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)  Програмний продукт "ММ: Учетные Инструменты Управления 

Бизнесом" ("ММ-УБ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма на базі платформи, наприклад "1С: 
Предприятие", - є частиною управляючої програми, яка працює у 
реальному часі та призначена для автоматизації ведення 
господарського, фінансового та управлінського обліку для усіх видів та 
типів підприємств, які займаються виробництвом продукції, 
торгівельною діяльністю та наданням послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61464  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косих Олег 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 "Трансдермальная фитотерапия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трансдермальна фітотерапія - це спосіб введення в організм людини 
біологічно активних  речовин (БАР) рослинного походження через 
шкіру, шляхом нанесення лікарських форм, які містять олійні 
екстракти лікарських рослин, що може використовуватися як метод 
лікування хронічних захворювань.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61465  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна, Вєрємєй Дмитро Андрійович, 

Слоневський Олег Олегович  
 
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-первоцвітів та 

чагарників Червоної книги України авторського екологічного проекту 
"Екологічна стежка - екскурс у природу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Значення первоцвітів-червонокнижників у житті природних 
співтовариств велике, але їх кількість з кожним роком знижується як 
наслідок анторпогенного фактора. Зібрана колекція цих рослин (39 
видів) в період проведення екскурсій на екостежці формує 
етноекологічну культуру та патріотичність школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61466  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянова Наталія Юріївна, Назарян Розана Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 

профілактики та лікування патологічних змін у тканинах пародонта у 
хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів у поєднанні з 
ішемічною хворобою серця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований алгоритм синтезує відомі наукові докази та додатково 
власні дані щодо особливостей етіології та клінічного перебігу 
захворювань парадонта у хворих на хронічні обструктивні 
захворювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61467  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бех Іван Дмитрович, Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко 
Володимир Степанович, Страшко Станислав Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Основи здоров'я" Підручник для 7-го класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до програми з основ здоров'я для учнів 
7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Його зміст 
спрямований на розвиток життєвих навичок, сприятливих для 
здоров'я, безпеки і гармонійного розвитку учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61468  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бех Іван Дмитрович, Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко 

Володимир Степанович, Страшко Станислав Васильович  
 
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)  "Основи здоров'я" Підручник для 4-го класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до програми з основ здоров'я для учнів 
4-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Його зміст 
спрямований на розвиток життєвих навичок, сприятливих для 
здоров'я, безпеки і гармонійного розвитку учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61469  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Леонід Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Сестейновая экономика как основа перехода к сестейновому 

развитию"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61470  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранатуров Володимир Михайлович, Каптур Вадим Анатолійович, 
Політова Ірина Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення тарифів на телекомунікаційні 
послуги на основі імітаційного моделювання витрат на їх надання" 
("Методика визначення тарифів на основі імітаційного моделювання 
витрат")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61471  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронова Єлизавета 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Розвиток навичок 

комунікативної компетенції студентів технічних ВНЗ на основі 
проектної методики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61472  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Алла Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у 

викладанні історико-педагогічних дисциплін"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тимченко А.А. Використання педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського у викладанні історико-педагогічних дисциплін. // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Серія "Педагогічні науки". - 2013. - Випуск 1,40 
(92). - С. 273. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61473  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буданов Павло Феофанович, Чернюк Артем Михайлович  
 
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)  Науковий твір "Определение параметров электролитического 
заземления в песчаном грунте"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб заземлення дозволяє значно знизити трудовитрати і час на 
монтаж системи заземлення електроустановок, що говорить про 
перспективу його подальшого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61474  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фадєєнко Галина Дмитрівна, Несен Андрій Олексійович, Чирва 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 
прогнозування ризику розвитку функціональних порушень органів 
травлення на тлі нейроциркуляторної дистонії в популяції осіб 
молодого віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61475  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яновський 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 "Авторський дизайн словесно-
графічного позначення торгівельної марки "ДУДЛЯР"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена авторська розробка подається в чорно-білому та 
кольоровому варіантах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61476  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каштан Сергій Миколайович, Лепський Владлен 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)  Науково-практичний твір "Медико-Соціальна Карта Інклюзивно-
Туристичної Реабілітації" соціальна та економічна складова 
Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму різного 
спрямування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практичний твір направлений на створення і впровадження 
фінансування всіх видів Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального 
Туризму різного спрямування з урахуванням розвитку Рекреаційних і 
Лікувальних зон особам, які їх потребують для надання 
Реабілітаційних і Соціальних Послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61477  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Макаренко Світлана 
Володимирівна, Кольченко Катерина Олегівна, Каштан Сергій 
Миколайович  

 
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)  Науково-практичний твір "Надомна праця в інформаційно-
телекомунікаційній інфраструктурі - складова розвитку Менеджменту 
та Маркетингу Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму 
різного спрямування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практичний твір по створенню і впровадженню робочих місць 
для інвалідів на дому, із залученням інформаційно-телекомунікаційної 
інфраструктури по навчанню, підвищенню кваліфікації та роботі 
інваліда в інформаційному просторі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61478  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Макаренко Світлана 

Володимирівна, Лепський В'ячеслав Володимирович, Каштан Сергій 
Миколайович, Лепський В'ячеслав 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)  Науково-практичний твір "Стоматологічний Туризм та Імунологія (як 

різновид Медичного Туризму) - вагомий фактор Реабілітації 
Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму різного 
спрямування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практичний твір направлений на організацію оздоровчої 
програми, яка представляє собою переплетення стоматологічного 
лікування людини за рахунок привабливих цін на дані послуги та 
відпочинку людини в тій чи іншій країні світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61479  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Макаренко Світлана 

Володимирівна, Кольченко Катерина Олегівна, Каштан Сергій 
Миколайович, Вялець Анатолій Ілліч, Стеценко Микола 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-практичний твір "Рекреаційні і Природні Лікувальні 

Ресурси та Послуги з Психології, Психотерапії та Гідрокінезотерапії - 
основні та необхідні складові "Інклюзивного Реабілітаційно-
Соціального Туризму" різного спрямування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практична робота групи фахівців різних напрямків з 
урахуванням чинного українського та міжнародного законодавства по 
створенню та практичному впровадженні нового виду реабілітації і 
умов повернення в соціум осіб із обмеженими можливостями (інвалідів) 
із застосуванням рекреаційних і природніх лікувальних ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61480  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черних Еліна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Отверженность - основная причина твоих неудач"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61481  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биченков Василь Васильович, Сбітнєв Анатолій Іванович, Хомік 

Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система підтримки прийняття рішення 

"Система комплексної оцінки ризиків" ("Ризик-ОП 2")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для здійснення процесу підтримки прийняття 
рішення під час довгострокового оборонного планування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61482  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
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   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "The phenomenon of dark matter and dark energy is explained by 
existence of the hidden Multiverse / Феномен темной материи и темной 
энергии объясняется существованием скрытой Мультивселенной"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Феномен темної матерії і темної енергії пояснюється існуванням 
прихованого мультивсесвіту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61483  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Hidden Multiverse explanation of dark matter and dark energy / 
Скрытая мультивселенная: объяснение феномена темной материи и 
темной энергии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Феномен темної матерії і темної енергії пояснюється існуванням 
прихованого мультивсесвіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61484  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчаренко Павло Олександрович (Петропавел, Petropavel)  
 
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 "Любонька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Глупая девочка", "Любонька", "Детка", Новая сказка о Красной 
Шапочке".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61485  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринчак Олександр Васильович, Гринчак Микола Васильович, 
Давлетханова Олена Хаматівна, Кислиця Михайло Анатолійович, 
Концеба Сергій Михайлович, Марін Борис Миколайович, Миколайчук 
Ярослав Леонідович, Михайлишина Любов Василівна, Родащук 
Галина Юріївна, Сольський Олександр Сергійович, Анісімов 
Олександр Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Інформаційна система дистанційної освіти 
Moodle 2.х"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61486  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драгульов Костянтин Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичні твори (27 пісень) "Збірник № 2"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61487  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драгульов Костянтин Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка мелодій "Мелодії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61488  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Картавий Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "Центр спеціальної підготовки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "Центр 
спеціальної підготовки" у кількості трьох зображень. Створені автором 
і призначені для використання як  торгових марок, знаків для товарів і 
послуг та логотипів. Зображення виконуються в будь-якій кольоровій 
гамі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61489  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтко Андрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "Солнцецвет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою слово "Солнцецвет" в 
кількості  трьох зображень, створені автором і призначені для 
використання як  торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів. Зображення виконуються в будь-якій кольоровій гамі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61490  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоткіна Олена Сергіївна, Федченко Ганна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Паника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка зображень являє собою слово "Паника".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61491  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Микита Ігорович  
 
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 "Парамедик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка зображень являє собою зображення слова "Парамедик" у 
кількості сімох зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61492  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хант Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Caramel"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображенння слова "Caramel" 
у кількості п'ятьох зображень, які створені автором і призначені для 
використання як  торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів. Зображення виконуються в будь-якій кольоровій гамі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61493  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фішер Світлана Сергіївна, П'ятигорець Кароліна Сергіївна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Атоны 
(жетоны)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61494  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овдієнко Сергій Миколайович, Платонов Дмитро Михайлович, 

Шевченко Олексій 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "ITTinspector"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена з метою підтвердження існування 
торгової точки або автомобіля. Призначена для смартфонів/планшетів 
під управлінням OS Android та IPhone.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61495  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолова Марина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Роль соціальних інституцій у профілактиці протиправної 

поведінки неповнолітніх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії обгрунтовано соціально-педагогічний зміст профілактики 
протиправної поведінки неповнолітніх у взаємодії соціальних 
інституцій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61496  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимова Тетяна Семенівна, Велігура Антон Володимирович, 
Лофиченко 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 "Marketing Innovation Application"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розрахунку показників 
інноваційної активності підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61497  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Грінцов Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальна система формування 

пропозицій користувачу за його профілем у соціальній мережі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма аналізує покупки користувача та характеристики його 
профілю в соціальній мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61498  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сьомак Василь Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художньо-графічна композиція 

позначення "VITAL PHARMA" ("Позначення "VITAL PHARMA")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиція включає назву підприємства, рік заснування та збільшене 
зображення молекули вірусу з оригінальним написанням абревіатури 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61499  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкатула Юрій Васильович, Бадіон Юрій Олексійович, Шаповалов 

Сергій Павлович, Чечельницький Денис Юрійович  
 
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 "Спосіб оцінки тяжкості стану постраждалого 

з травматичними пошкодженнями на догоспітальному етапі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для операційної системи Android та дозволяє на 
планшеті швидко та максимально прогностично визначити 
ймовірність розвитку травматичної хвороби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61500  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаревич Антоніна 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 "Система суспільного виховання в Османській імперії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено місце, роль і значення системи суспільного виховання в 
Османській імперії у період її найвищого розвитку (XV-XVI ст.) в 
контексті взаємозв'язку розвитку освіти з державною політикою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61501  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектні пропозиції "Храм Всіх Святих Землі 
Української по вул. Горького в місті Миронівка Київської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ділянка будівництва розташована в адміністративному центрі м. 
Миронівка на території паркової зони. Територія парку обмежена 
вулецею Горького.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61502  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
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)  Літературний письмовий твір "Методика тренировок "Телесная 
волна" ("Телесная волна")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є однією з авторських методик проведення тренувань. В методиці 
описуються вказівки для виконання практичних занять, які поєднують 
в собі порушення аксіоми світобудови і пізнання душі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61503  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
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  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "www.unilife.ruch-team.com"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61504  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "www.unilife.rush-team.com"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61505  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідерський Антон Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Йога 23"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для індивідуального ознайомлення з фізичними 
вправами гімнастики йогів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61506  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломакін Микита Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Не о том"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61507  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломакін Микита Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Просто день такой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61508  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацвейко Максим 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)  Збірник зображень персонажів до аудіовізуального твору "CosmoMax"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли такі персонажі: Боб, Макс, Антуан, Ракета, Мумука. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61509  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катя Che, Katya Che, Катя Че (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 "Бегом в сны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61510  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катя Che, Katya Che, Катя Че (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 "Heal me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61511  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемезова Катерина Іванівна (Катя Che, Katya Che, Катя Че)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Метеориты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61512  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катя Che, Katya Che, Катя Че (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 "Может быть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61513  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катя Che, Katya Che, Катя Че (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 "Вашингтон - Москва" ("Киев - Астана")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61514  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катя Che, Katya Che, Катя Че (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 "Параллельные"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61515  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорний Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Нотне видання "Збірка пісень №1 Олександра 

Нагорного"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61516  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченков Генадій Олексійович, Ян Пітер Де Нул, Філіппе Раймонд 
Ендрю Хутсе, Савченков Олексій Генадійович  
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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, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проект морської частини зернового терміналу у порту 
Південний"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У проекті виконано аналіз ТЕО проектованого зернового терміналу в 
порту Південний, наведені технічні характеристики аналогічних 
діючих зернових терміналів у портах Одеси, Південного та Іллічівська і 
результати їх діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61517  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченков Генадій Олексійович, Ян Пітер Де Нул, Янковський Ігор 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект "Реконструкция Бугско-Днепровского Лиманского канала 
(БДЛК)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61518  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченков Генадій Олексійович, Ян Пітер Де Нул, Філіппе Раймонд 
Ендрю Хутсе, Савченков Олексій Генадійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проект подводного рефулирования пульпы при ремонтном 
черпании на мелководье в подходных каналах к морским портам"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливістю ремонтного черпання в підхідних каналах з малими 
глибинами (3,5-4,5 м) є технологічні труднощі з використання великих  
землесосів, а також наявність на дні каналів переважно легкого мулу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61519  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  МИШЕЛЬ  ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "С днем рождения!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61520  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  МИШЕЛЬ  ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Седовласый серый кардинал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61521  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  МИШЕЛЬ  ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN (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)  Оповідання "Четыре вечера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 В оповіданні розповідається про чотири вечори з життя головних 
героїв та про кохання, що поєднало їхні долі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61522  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  МИШЕЛЬ  ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN (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)  Оповідання "Лора и Пит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі розповідається про реальну історію нещасливого кохання двох 
людей - Лори і Піта. Історію їх кохання сценарист запропонував своєму 
приятелю режисеру як сюжет до фільму з одноіменною назвою "Лора і 
Піт".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61523  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  МИШЕЛЬ  ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Минорная любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів, яка містить двадцять два вірші. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61524  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  МИШЕЛЬ  ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Оповідання "Разговор ни о чем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі розповідається про двох молодих людей, які вже давно 
розлучилися, але при випадкових зустрічах постійно пред'являли 
претензії один до одного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61525  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  МИШЕЛЬ ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN (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)  Оповідання "МУЗА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі розповідається про розвиток взаємовідносин між головними 
героями - Місьє та Музою, та про зміни, що відбулися у житті і в 
особистостях цих дорослих людей завдяки величній силі кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61526  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палажий Олена Петрівна (Алёна Палажий)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 

образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Психологическая игра "Любовь - Морковь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою діагностичний інструмент в роботі психолога-
практика. Він допомагає виявити проблемні моменти, що визивають 
напруження під час гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61527  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білянська Юлія Сергіївна (Юлія Ларосса)  
 
Повне ім'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 "Сім'я Ескалант. Злата" ("Сім'я Ескалант")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дві складні і сильні особистості стикаються у битві характерів. 
Ескалант - егоїст, самозакоханий і досконалий у всьому, Злата - 
студентка, впевнена володарка майбутнього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61528  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Приймак Наталія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Нечітка система підтримки прийняття 
рішень в маркетинговій діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена на мові високого рінвя Java з використанням баз 
даних MySQL для менеджерів, які визначають показник доцільності 
закупівлі товарів. Дане програмне забезпечення характеризується 
дружністю інтерфейсу, що забезпечує можливість роботи з ним будь-
якому користувачу без додатковї підготовки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61529  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Приймак Наталія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальний модуль пошуку 
асоціативних залежностей в маркетинговій діяльності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена на мові високого рінвя Java з використанням баз 
даних MySQL для маркетологів, які здійснюють прийняття рішень в 
маркетинговій діяльності організації. Дане програмне забезпечення 
характеризується дружністю інтерфейсу, що забезпечує можливість 
роботи з ним будь-якому користувачу без додатковї підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61530  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.451 
2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудік Микола Валерійович, Мягков Олександр Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Протокол опису результатів комп'ютерної 
томографії при підозрі на тромбоемболію легеневої артерії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Протокол найбільш конструктивно та детально описує рівень 
розташування тромбів в судинах, їх обсяг і поширеність, також їх 
форму і структуру, виявлення змін певних відділів серця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61531  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митко Антоніна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційна демократія: реалії та виклики часу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено проблеми та перспективи інформаційної демократії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61532  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вожегова Раїса Анатоліївна, Грановська Людмила Миколаївна, Димов 
Олександр Миколайович, Вердиш Михайло Валерійович, Бояркіна 
Любов Вадимівна, Голобородько Станіслав Петрович  

 
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 "Методичні 
рекомендації по науковому супроводженню інновацій при їх освоєнні в 
ґрунтово-кліматичних умовах південного регіону України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У рекомендаціях виконано теоретичне обґрунтування необхідності 
підвищення ефективності інновації діяльності в аграрному секторі 
економіки; розкрито складові наукового супроводу реалізації інновацій 
при їх освоєнні; визначено напрями інноваційного розвитку 
зрошуваного землеробства в ґрунтово-кліматичних умовах південного 
регіону України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61533  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Олександр Віталійович, Козлова Марина Леонідівна  
 
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)  Науковий твір "Насосы, вентиляторы, компрессоры и газотурбинные 
установки": методические указания по организации и планированию 
самостоятельной работы для иностранных студентов дневной и 
заочной форм обучения направления подготовки 6.010104 
"Профессиональное образование. Нефтегазовое дело"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61534  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Олександр Віталійович, Козлова Марина Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
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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 "Насосы, вентиляторы, компрессоры и газотурбинные 
установки": методические указания по проведению практических 
занятий для иностранных студентов дневной формы обучения 
направления подготовки 6.010104 "Профессиональное образование. 
Нефтегазовое дело"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Передбачені учбовим планом практичні заняття (18 годин) повністю 
охоплюють усі розіділи дисципліни.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61535  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулей Олександр Богданович  
 
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 "Перспективні технології використання палива. 
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та 
заочної форми навчання, спеціальності 8.05060103 - "Теплові 
електричні станції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник присвячено суттєвим і складним 
питанням, які найчастіше виникають у процесі розв'язання завдань 
розрахунку  та аналізу  перспективних технологій спалювання та 
газифікації палива.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61536  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Василь Миколайович, Іваницький Ярослав Лаврентійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії 
наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма розрахунку концентрації водню в 
біметалах за дії високих тисків і температур" ("DIFUS_ВIMAT")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку методом скінченних елементів 
концентрації водню у біметалах при дії високих температур. Її можна 
застосувати для розрахунку водневої міцності та довговічності 
реакторів хімічної, нафтової та енергетичної галузей із врахуванням 
водневої деградації біметалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61537  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танана Дмитро 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)  Книга "Бизнес проце$$ор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга знайомить читача з авторським поглядом на функціонування 
ринкових механізмів та сучасної світової економіки. "Бізнес-процесор" 
- це синтез якості та перспективи, "сплав" логіки та ймовірності, 
взаємозв'язок спокою і руху, інжиніринг інтелекту і прибуток 
майбутнього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61538  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ергемлідзе Лалі Закровна (Laliko)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ladies"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61539  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ергемлідзе Лалі Закровна (Laliko)  
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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 "Party"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61540  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ергемлідзе Лалі Закровна (Laliko)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "One love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61541  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлоусова Ольга Юріївна, Бекетова Галина Володимирівна, 

Бабаджанян Олена Миколаївна, Волошина Лідія Георгіївна, Павленко 
Наталія Володимирівна, Солодовніченко Ірина Григорівна, Шутова 
Олена Валентинівна, Ганзій Олена Богданівна, Волошин Костянтин 
Вікторович, Савицька Катерина Володимирівна, Каафарані Аббас 
Махмуд, Горячева Ірина Павлівна, Алексеєнко Наталія Василівна, 
Солдатова Оксана Володимирівна, Нехаєнко Марія Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Тести 

по дитячій гастроентерології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладаються питання, що стосуються дитячої 
гастроентерології відповідно до комп'ютерної програми, навчального 
плану, затвердженого МОЗ України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61542  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Олександр Ігорович (Alexandr Kasianov)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Summer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61543  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Валерій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика складання та повний перелік 
робочих документів згідно з Міжнародними стандартами аудиту" 
("Методика складання робочих документів з аудиту")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить такі розділи: кінцеві фінансові звіти та звітність; фінансова 
звітність та звіти; завершення аудиту та перевірки; планування та 
контроль; оцінка ризику та відповідна реакція; оборотно-сальдова 
відомість та коригування; програма аудиту, стадії аудиту, 
документування на стадіях аудиту, схема документування завдання 
аудиту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61544  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роман Винник (псевдонім)  
 
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)  Містична повість "Во мраке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61545  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верещак Віталіна Анатоліївна  
 
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 "Технологія обслуговування клієнтів - надання 
перукарських експрес-послуг ТМ "Еко стрижка" ("ТМ "Еко 
стрижка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описується технологія на послуги зі стрижки, укладки, 
манікюру та педикюру й встановлюються загальні вимоги до 
виконанння послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61546  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Галиця Олександр Сисойович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Научная разработка "Современный мир и 
активизация креативно-инновационного развития"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61547  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Галиця Олександр Сисойович  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

448 

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Научная разработка "Международные 
интеллектуально-конкурентные игры в условиях 
интернационализации научной среды"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61548  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Есмантович Сергій Миколайович, Горшков Юрій Борисович, 
Шаровченко Олександр Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір технічного характеру "Спосіб виготовлення спеціальних 
чашкових циліндричних кіл типу 6 і чашкових конічних кіл типу 11 
для обробки каменю та бетону з робочою швидкістю 80 м/сек"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61549  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криштоф Павло Ярославович  
 
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 "Комп'ютерна система керування диференціалом 
автомобіля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано будову, структуру та алгоритм роботи комп'ютерної 
системи керування диференціалом автомобіля.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61550  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргулець Оксана Борисівна, Астістова Тетяна Іванівна, 
Світельський Ігор Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованої розробки та 
керування розкладом занять у навчальному закладі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61551  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
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, ілюстрація, складений твір, похідний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Центр продвижения информационной технологии 
автоматизации управления дискретными технологическими и 
информационными процессами (ИТ АУ ДТИП)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник являє собою текстовий і графічний контент одноіменного 
сайту, призначеного для публікацій в Інтернеті всієї необхідної 
інформації про нову мережеву інформаційну технологію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61552  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
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, ілюстрація, складений твір, похідний 
твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Центр внедрения информационной технологии 
автоматизации управления дискретными технологическими и 
информационными процессами (ИТ АУ ДТИП)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник являє собою текстовий і графічний контент одноіменного 
сайту, призначеного для впровадження даної технології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61553  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкіль Анна Олександрівна, Майструк Юлія 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 "Навчально-методичний комплекс 

"Впевнений крок до успіху" ("Впевнений крок до успіху")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У комплексі зібрано матеріали з 14 шкільних предметів з 1 по 11 клас.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61554  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євгененко Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне підприємство "Архібуд-дизайн" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір архітектури "Будівництво навчально-житлового комплексу на 

вул. Польовій у Солом'янському районі м. Києва". Архітектурні 
(об'ємно-планувальні) рішення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61555  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перлин Євген Жоржович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Система ворошения шлака в топке котлов 
низкого давления"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61556  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Кіцула Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Ретроспективна оцінка гармонійності фізичного 

розвитку окремих віково-статевих груп дітей та підлітків (дівчаток і 
хлопчиків різного віку)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується за індексом маси тіла проводити ретроспективну оцінку 
гармонійності фізичного розвитку колективу дітей у "поперечному" та 
"вертикальному" розрізі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61557  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Павлович, Палій Анатолій Павлович, Палій Наталя 

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 "Комплексна технологія з догляду за об'єктами 

тваринництва у процесі їх експлуатації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологія передбачає санітарну мийку технологічного обладнання, 
наповнення дезінфікаційних килимків, очистку труб та видалення 
відкладень, дизінфекції тваринницьких приміщень та об'єктів 
ветеринарного нагляду.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61558  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Польщиков Валерій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "РОЗКРИТТЯ ВБИВСТВ. Особливості 
розслідування нерозкритих убивств минулих років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику проаналізовано недоліки у діяльності слідчих органів при 
розслідуванні вбивств і запропоновані практичні рекомендації, які 
стосуються організаційних напрямів діяльності слідства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61559  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижухін Михайло Володимирович, Шпільфогель Владімір  
 
Повне ім'я або повне 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 мобильной криптографически 
защищенной связи "TACITUS-K"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61560  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижухін Михайло Володимирович, Шпільфогель Владімір  
 
Повне ім'я або повне 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 мобильной криптографически 
защищенной связи "TACITUS-D"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61561  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білякович Олег 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 "Математична обробка даних методами покрокової 
множинної регресії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для оцінки експлуатаційних властивостей моторних олив необхідно, 
щоб математична модель включала всі чинники, які суттєво 
впливають на вихідну величину. Запропонована модель включає метод 
регресійного аналізу зв'язку багатовимірних даних при пасивному 
експерименті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61562  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіркевич Марія Петрівна, Данілов Олександр Олександрович, 
Ліпецька Наталія Федорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
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 
"Робоча програма "Спортивний туризм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір стосується питань стану, проблем і перспектив розвитку різних 
форм спортивного туризму в Україні. Робоча програма та методичні 
матеріали призначені для організації самостійної роботи для студентів 
1-го курсу денної форми навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61563  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Анна Вікторівна, Шевчук Леся Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Фонетика англійської мови: практичний курс. Навчальний посібник з 
практичного курсу фонетики англійської мови для студентів І курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орієнтовано на формування у студентів фонетичних і фонематичних 
мовних та комунікативних компетенцій, що сприятиме ефективному 
функціонуванню у професійному середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61564  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєв Валерій Іванович, Заєць Юлія 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 "Комп'ютерне моделювання процесів 
екранування ударних хвиль на неоднорідностях земних порід з метою 
зменшення їх дії на споруди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує розроблену на базі нульового наближення 
променевого методу та теорії розривних хвиль методику 
комп'ютерного моделювання перетворення та екранування ударних 
хвиль на неоднорідностях земних порід.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61565  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мустяца Олег Никифорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Фізико-хімічні властивості розплавів іонно-електронних 
(поліфункціональних) провідників на основі халькогенідів миш'яку, 
сурми і вісмуту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено матеріал з фізико-хімічного дослідження природи 
провідності розплавів халькогенідних систем на основі елементів 
підгрупи миш'яку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61566  
 
Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мустяца Олег Никифорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Основи електрохімії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник для студентів напряму підготвки 6.060101 
"Будівництво"; фахове спрямування - "Технологія будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61567  
 
Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Оксана 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)  Літературний твір "Побудова та розуміння графіків енергопотенціалу 

при аналізі людей на сумісність на різних рівнях та для визначення 
сприятливих періодів для зачаття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описується авторська методика розуміння та побудови графіків 
енергопотенціалу при аналізі сумісності людей на різних рівнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61568  
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Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій Володимирович, 
Борисова Валентина Іванівна, Баранова Людмила Миколаївна, Біляєв 
Олександр Олександрович, Балюк Віктор Миколайович, Донець 
Антон Геннадійович, Замуравкіна Рима Махайлівна, Іванова Ксенія 
Юріївна, Ісаєв Арсен Миколайович, Казанцев Сергій Володимирович, 
Кацюба Карина Валеріївна, Крижна Валентина Миколаївна, 
Новохатська Яна Володимирівна, Пучковська Ірина Йосипівна, 
Сиротенко Сергій Євгенович, Соловйов Олексій Миколайович, Ус 
Марина Володимирівна, Ходико Юрій Євгенович, Явор Ольга 
Анатоліївна, Яроцький Віталій Леонідович  

 
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 
"Сімейне право" ("НЕІК "Сімейне право")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних "НЕІК "Сімейне право" призначена для підтримки 
навчальної діяльності: дозволяє організовувати навчання шляхом 
зручного та комплексного викладення учбового матеріалу навчальної 
дисципліни у певному порядку з урахуванням вимог кредитно-
модульної системи, проводити інтерактивне тестування знань 
студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61569  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій Володимирович, 
Гончаренко Володимир Дмитрович, Власенко Сергій Іванович, 
Россіхін Василь Васильович, Тихоненков Дмитро Анатолійович, 
Васильєв Євген Олександрович, Шигаль Денис Анатолійович, Харасик 
Наталія Олегівна, Шевердін Максим Михайлович, Киян Марина 
Шарифівна, Рум'янцев Вячеслав Олексійович, Скуратович Ірина 
Миколаївна, Єрмолаєв Віктор Миколайович, Лісогорова Катерина 
Миколаївна, Походзіло Юрій Миколайович, Лизогуб Віталій 
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 
"Історія держави і права України" ("НЕІК "Історія держави і права 
України")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних "НЕІК "Історія держави і права України" призначена для 
підтримки навчальної діяльності: дозволяє організовувати навчання 
шляхом зручного та комплексного викладення учбового матеріалу 
навчальної дисципліни у певному порядку з урахуванням вимог 
кредитно-модульної системи, проводити інтерактивне тестування 
знань студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61570  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій Володимирович, 
Борисова Валентина Іванівна, Баранова Людмила Миколаївна, 
Домашенко Михайло Васильович, Іванова Ксенія Юріївна, Ісаєв Арсен 
Миколайович, Карнаух Богдан Петрович, Кацюба Карина Валеріївна, 
Коробцова Наталія Василівна, Крат Василь Іванович, Кривобок 
Світлана Володимирівна, Крижна Валентина Миколаївна, Печений 
Олег Петрович, Сиротенко Сергій Євгенович, Сурженко Ольга 
Анатоліївна, Таш'ян Роман Іванович, Ус Марина Володимирівна, 
Ходико Юрій Євгенович, Чуйкова Валентина Юріївна, Яркіна Наталія 
Євгеніївна, Яроцький Віталій Леонідович  

 
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 римського приватного права" ("НЕІК "Основи римського 
приватного права")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних "НЕІК "Основи римського приватного права" призначена 
для підтримки навчальної діяльності: дозволяє організовувати 
навчання шляхом зручного та комплексного викладення учбового 
матеріалу навчальної дисципліни у певному порядку з урахуванням 
вимог кредитно-модульної системи, проводити інтерактивне 
тестування знань студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61571  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій Володимирович, 
Гончаренко Володимир Дмитрович, Власенко Сергій Іванович, 
Россіхін Василь Васильович, Тихоненков Дмитро Анатолійович, 
Васильєв Євген Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронний інформаційний комплекс 
"Історія держави і права зарубіжних країн" ("НЕІК "Історія держави і 
права зарубіжних країн")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних "НЕІК "Історія держави і права зарубіжних країн" 
призначена для підтримки навчальної діяльності: дозволяє 
організовувати навчання шляхом зручного та комплексного 
викладення учбового матеріалу навчальної дисципліни у певному 
порядку з урахуванням вимог кредитно-модульної системи, проводити 
інтерактивне тестування знань студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61572  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скачков Дмитро Андрійович, Сігаєв Вадим Віталійович, Репік Богдан 
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 "Частковий випадок обробки існуючої бази 
даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61573  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олександр Євгенійович, Нечипорук Олена Петрівна, 
Лейких Владислав Ігорович, Сігаєв Вадим 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 "Метод розв'язання системи нелінійних 
комбінаторних нерівностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61574  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олександр Євгенійович, Нечипорук Олена Петрівна, 
Сігаєв Вадим Віталійович, Лейких Владислав 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 "Метод розв'язання системи лінійних 
комбінаторних нерівностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61575  
 
Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Святослав Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

"Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
"Практичний курс німецької як другої іноземної мови"  для студентів І-ІІ 
курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 
"Філологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації для студентів І-ІІ курсів денної форми 
навчання за напрямом підготовки "Філологія" вміщують практичні 
завдання присвяченні як активному, так пасивному, наказовому та 
нереальному станам, включаючи складнопідрядні речення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61576  
 
Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
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  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Зображення "ЭВОТОН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61577  
 
Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скуратовська-Кравченко Вікторія (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)  Сучасна поезія "Миті життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61578  
 
Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марущак Василь Богданович (Крецкий)  
 
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 "Королєва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли такі пісні: "Королєва", "Сіно", "Хуліганка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61579  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марущак Василь Богданович (Крецкий)  
 
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 "Рижа"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У альбом увійшли такі пісні : "Серце", Сеньйора", "Рижа", "Козак", 
"Здурила", "Олена", "Квітка", "Дай трохи часу", "Віночок", 
"Зозулька", "Катерина", "Кучері".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61580  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огарков Кирило Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру "Хроники 
Незнакомца"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61581  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драннік Георгій Миколайович, Горпинченко Ігор Іванович, 
Порошина Тетяна Вікторівна, Нуріманов Каміль Раїсович, Савченко 
Вікторія Станіславівна, Добровольська Людмила Іванівна, Тарасова 
Іріна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут урології 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)  Наукова стаття "Ефекти цитокінів еякуляту на показники патоспермії 
у хворих на хронічний абактеріальний простатит, ускладнений 
екскреторно-токсичним непліддям"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Становлено, що порушення функціонального стану клітин, які 
продукують в еякулят цитокіни, є складовою формування 
екскреторно-токсичного непліддя у хворих на хронічний 
абактеріальний простатит. Показники патоспермії кореляційно 
пов'язані з продукцією TGF-?1, VEGF i IL-17 та не залежать від рівня 
sigA SLIPI, TNF-a, IL-6, IL-8, IL-23.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61582  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копан Дар'я Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Подарок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Подарок", "Білі квіти", "Кохання", "Я и ты", "Не 
забувай", "Отпускаю", "Залиши мене".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61583  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шляхтиченко Олександра Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій "Арт-свидание"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61584  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жолдак Богдан Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Кіносценарій повнометражного документального фільму "Імені 
Виговського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61585  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпова Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика формування навички 
динамічного читання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика являє собою спосіб навчання основам природничих і 
гуманітарних наук, читанню, іноземним мовам, а також спосіб 
розвитку розумових здібностей, пам'яті і уяви дітей та дорослих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61586  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпова 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)  Літературний письмовий твір "Методика формування навички 
запам'ятовування слів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61587  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоров 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 "Гравитационная природа расширения Вселенной"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

464 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є науковим відкриттям, в якому запропонована модель гравітації, 
як потік 3-вимірного простору в матерію і звірена з космологічними 
спостереженнями розширення Всесвіту - на відповідність закону 
Хабблера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61588  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру 

"Формування конкурентних стратегій для аграрних підприємств 
Херсонської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано методичні підходи до оцінки та діагностики 
конкурентноспроможності аграрних підприємств. Визначено рівень 
конкурентноспроможності таких підприємств в Херсонській області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61589  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Максим Валерійович  
 
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)  Письмовий твір науково-технічного характеру "Підвищення 

продуктивних якостей свиней шляхом оцінки і відбору за біологічним, 
індивідуальним ростом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі показана доцільність використання констант росту та 
параметрів інтенсивності росту як критеріїв оцінки закономірності 
росту тварин, залежно від рівня прояву компенсаторного росту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61590  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базалій Валерій Васильович, Домарацький Євгеній Олександрович, 
Пічура Віталій Іванович, Домарацький Олександр 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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Екологізація технології вирощування озимої пшениці в зоні 
південного степу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено результати формування врожайності і якості зерна 
пшениці озимої залежно від біопрепаратів, які забезпечують одержання 
екологічно чистої продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61591  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Тетяна Олександрівна, Красій Андрій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Метод оцінювання успішності реалізації 
програмного проекту на основі аналізу специфікації з використанням 
нейромережних інформаційних технологій" ("МОУРПП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод дозволяє прогнозувати успішність реалізації програмних 
проектів та порівнювати програмні проекти на основі їх специфікацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61592  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баришевська Ірина 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 "Мой вдохновленный гений"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

466 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Мой вдохновленный гений", "Гимн пловца", "В 
серце менестреля", "Главный волшебник".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61593  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возьняк Руслана Тарасівна, Колосовська Уляна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник для студентів 1 курсів із дисципліни англійська 

мова "ENGLISH "WELCOME"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61594  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Поетична збірка "Моя перлина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61595  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Опросник определения типа пищевого поведения"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник запропонований для дослідження харчової поведінки 
людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61596  
 
Дата реєстрації авторського права  09.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянова Тетяна Анатоліївна, Соломін Олександр Сергійович  
 
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 "Расчет конструкций, 

применяемых для построения театральных станков и декорационного 
подъема"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проектування даних конструкцій за запропонованими розрахунками 
дає можливість найбільш раціонально підібрати розміри елементів 
конструкцій, що призводить до економії матеріалів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61597  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалова Марина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Русский язык. 7 класс". Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском 
языке. Третий год обучения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника підібрано відповідно до основних 
ліній змісту навчання, які встановлені Державним стандартом базової 
та повної середньої освіти: мовленнєвої, діяльнісної, соціокультурної та 
мовної.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61598  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалова Марина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Русский язык. 7 класс". Учебник для 
общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском 
языке"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника підібрано відповідно до основних 
ліній змісту навчання, які встановлені Державним стандартом базової 
та повної середньої освіти: мовленнєвої, діяльнісної, соціокультурної та 
мовної.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61599  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалова Марина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Русский язык. 7 класс". Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском 
языке. Седьмой год обучения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника підібрано відповідно до основних 
ліній змісту навчання, які встановлені Державним стандартом базової 
та повної середньої освіти: мовленнєвої, діяльнісної, соціокультурної та 
мовної.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61600  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Белые снега"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61601  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Не могу я без тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61602  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Скажи мне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61603  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пудова Тетяна Юріївна, Бачуріна Інна Володимирівна, Гречка 

Олександр Дмитрович, Макарчук Ігор Іванович, Заіченко Олександр 
Вікторович, Кисленко Олександр Андрійович  

 
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 "Система електронного документоведення 

"Електронний паспортний стіл"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму створено відповідно до Наказу Міністерства юстиції 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61604  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирь Анна Анатоліївна, Сизоненко Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Летим"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61605  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирь Анна Анатоліївна, Сизоненко Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "I will wail"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61606  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирь Анна Анатоліївна, Сизоненко Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Жизнь накануне чудес"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61607  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирь Анна Анатоліївна, Сизоненко Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Наслаждение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61608  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирь Анна Анатоліївна, Сизоненко Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Под кожей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61609  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирь Анна Анатоліївна, Сизоненко Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Буду ждать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61610  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляденко Олена Євгеніївна, Солук Анастасія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ladies gonna dance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61611  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Тетяна Георгіївна (Тетяна Русєва)  
 
Повне ім'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 "Блудниця" ("Б**дь")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61612  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецова Светлана (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Королева Агудар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61613  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецова Светлана (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка оповідань-фентезі "Маг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61614  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурчик Ігор Миколайович (Goorchyk Igor), Гурчик Ганна Ігоревна  
 
Повне ім'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 "Виборчий бюлетень пропорційно-

рейтингової системи голосування ("система "ПРеС")" ("Система 
"ПРеС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бюлетень розроблений для використання в складі пропорційно-
рейтингової системи голосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61615  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хабчик Аркадій Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "ТОЧКА ОПОРЫ ПРИЛАГАЕМЫХ 

СИЛ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі обґрунтовано існування точки опору сил, що прикладають, 
фізичну суть їх дії на засадах первинної матерії з її потенційною 
енергією, розкрита єдність законів розвитку всесвіту і суспільства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61616  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валентин Валерійович, Шаповалов Валерій 

Володимирович, Шаповалова Вікторія Олексіївна, Рогожнікова 
Оксана Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Організаційно-правові особливості медичної рецептури 

щодо обігу лікарських засобів для пільгового контингенту пацієнтів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61617  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митко Антоніна Миколаївна, Карпчук Наталія Петрівна, Тихомирова 

Євгенія Борисівна, Миронова Олена Іванівна, Юськів Богдан 
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 "Колективна монографія "Інформаційне забезпечення 

транскордонного співробітництва України: практичні аспекти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії сформовано концепцію транскордонного співробітництва 
як елемента державної політики, що сьогодні займає важливе місце і у 
системі пріорітетів соціально-економічного розвитку, і у напрямі 
європейської інтеграції України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61618  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для створення 
моделей частотних протиаварійних захистів Об'єднаної Енергосистеми 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для створення моделей частотних 
протиаварійних захистів Об'єднаної Енергосистеми України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61619  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "База даних параметрів комплексної моделі електричних 

мереж ПАТ "Чернігівобленерго"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено базу даних параметрів комплексної моделі електричних 
мереж напругою 750/330/110/35/10/6 кВ ПАТ "Чернігівобленерго".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61620  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович, Степаненко Антон Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "База даних параметрів комплексної моделі електричних 

мереж ПАТ "Київенерго" та ПАТ "Київобленерго"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено базу даних параметрів комплексної моделі електричних 
мереж напругою 750/330/110/35/10/6 кВ ПАТ "Київенерго" та ПАТ 
"Київобленерго".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61621  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ловейкін Вячеслав Сергійович, Шевчук Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма керування частотним 

перетворювачем механізму підйому стрілової системи баштового 
крана"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для керування приводним асинхронним електродвигуном 
використовується скалярне керування. У відповідності до визначеного 
наперед оптимального закону руху змінюється частота струму 
живлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61622  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

дослідження співіснування двох популяцій "хижак - жертва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Теоретично обґрунтовано існуючий природний факт, що число рибин-
хижаків буде зростати доти, поки у них буде достатньо їжі - малих 
рибин-жертв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61623  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Застосування 
нелінійних диференціальних рівнянь в одній задачі дорожнього руху"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розглянуто задачу про дорожній рух, для якої виведено закон 
збереження кількості автомобілів на деякому відрізку автотраси та 
запропоноване його фізичне тлумачення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61624  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович, Максін Віктор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика формування тест-культури комах на основі 

її типізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основними напрямками стандартизації тест-культур є: мінімізація 
мінливості особин, максимальна синхронізація розвитку всіх фаз 
онтогенезу, морфологічна і фізіологічна однорідність особин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61625  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович, Максін Віктор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика використання облігатних лускокрилих для 

оцінки біологічної дії наноматеріалів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оптимальним рішенням для цього є зберігання біологічного матеріалу 
облігатних лускокрилих в стадії яйця, тобто бажано, щоб вид, обраний 
як тест-об'єкт, мав ембріональну діапаузу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61626  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котречко Олексій Олексійович, Голуб Геннадій Анатолійович, Ружило 
Зіновій Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Різальний вузол 
дискового грунтообробного знаряддя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання запропонованого різального вузла дискового 
ґрунтообробного знаряддя забезпечує якісний обробіток ґрунту при 
менших енерговитратах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61627  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексійченко Надія Олександрівна, Гатальська Надія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика комплексної оцінки сучасного стану та 
рівня збереженості парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 
дендрологічної цінності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Важливою характеристикою запропонованого підходу є доцільність 
проведення оцінювання на різних етапах дослідження, а також 
використання різних методик досліджень щодо отримання детальної 
характеристики окремих елементів паркового середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61628  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексійченко Надія Олександрівна, Гатальська Надія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика комплексної оцінки рівня збереженості 
історичних парків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання паркової території можливе після зміни функцій парку. 
Оцінка історичного парку може характеризувати загальні риси парку, 
а також ступінь збереженості на сучасному етапі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61629  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Іван Петрович, Кос Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки "Визначення енергетичної і 

протеїнової поживності та нормування годівлі високопродуктивних 
корів за методикою DLG"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторським колективом проведено великий обсяг експериментальних, 
науково-аналітичних, узагальнюючих, перекладацьких досліджень і 
розробок, спрямованих на створення сучасних національних норм 
годівлі великої рогатої худоби для перспективних ферм інтенсивного, 
високорентабельного, конкурентоспроможного скотарства України 
ХХІ сторіччя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61630  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Себа Микола Васильович, Кос Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Наскрізна програма та методичні рекомендації для 

проведення практик студентів у Національному університеті 
біоресурсів та природокористування України за напрямом підготовки 
(ОКР "Бакалавр") "Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва" і спеціальністю (ОКР "Магістр") "Технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано порядок проходження практик, викладено методологія їх 
проведення, основні складові документального оформлення та 
звітності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61631  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середін Дмитро Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "СИНОПСИС КОМЕДИЙНОГО СЕРИАЛА 
"ГОНЩИК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує різноманітні лінії серіалу - історії в автошколі, що 
пов'язані з учнями цієї школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61632  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середін Дмитро Вадимович, Плахов Михайло Володимирович, 
Степанський Михайло Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "СЦЕНАРИЙ СЕРИАЛА "ВО ЧРЕВЕ КИТА" ("ВО 
ЧРЕВЕ КИТА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує світ майбутнього та показує, яким може стати наш 
власний світ через 50 років, а формат детективних історій дозволяє 
продемонструвати як діють люди без моральних принципів в 
екстримальних ситуаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61633  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павличко Дмитро Васильович  
 
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)  Книжка "Андрій Малишко "Україно моя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61634  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз ручки "Delfi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє зображення під різними кутами, що дозволяє уявити 
реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити його в реальному 
промисловому виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61635  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз ручки "Smart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє зображення під різними кутами, що дозволяє уявити 
реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити його в реальному 
промисловому виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61636  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Ніжка конусна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє зображення під різними кутами, що дозволяє уявити 
реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити його в реальному 
промисловому виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61637  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз "Ніжка циліндрична"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє зображення під різними кутами, що дозволяє уявити 
реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити його в реальному 
промисловому виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61638  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз поглиблення фасаду "Delfi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє зображення під різними кутами, що дозволяє уявити 
реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити його в реальному 
промисловому виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61639  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз поглиблення фасаду "Smart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє зображення під різними кутами, що дозволяє уявити 
реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити його в реальному 
промисловому виробництві. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61640  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз поглиблення фасаду з ручкою "Delfi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє зображення під різними кутами, що дозволяє уявити 
реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити його в реальному 
промисловому виробництві.  
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61641  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз поглиблення фасаду з ручкою "Smart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє зображення під різними кутами, що дозволяє уявити 
реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити його в реальному 
промисловому виробництві. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61642  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Розетка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє зображення під різними кутами, що дозволяє уявити 
реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити його в реальному 
промисловому виробництві. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61643  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Розетка з кришкою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє зображення під різними кутами, що дозволяє уявити 
реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити його в реальному 
промисловому виробництві. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61644  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відов Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Розетка-вимикач"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

485 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представляє собою просторове зображення під різними кутами, 
що дозволяє уявити реальні риси об'єкта та за необхідності відтворити 
його в реальному проимсловому виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61645  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєв Геннадій Іванович  
 
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 організаційно-практичний твір "Програма "Сходинки у 

світ електроніки і техніки" для початкового рівня, 1 рік навчання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить програму проведення навчання учнів середніх шкіл 10-16 
років, яка за допомогою ознайомлення, вивчення та вирішення 
практичних завдань дозволяє розвинути особисту ініціативу школяра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61646  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєв Геннадій Іванович  
 
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 організаційно-практичний твір "Програма "Академія з 

дитинства" для початкового рівня, 1 рік навчання" ("Академія з 
дитинства")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить програму проведення навчання дітей 5-8 років, яка 
сприяє розвитку творчих здібностей дітей з раннього віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61647  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балик Надія Романівна, Шмигер Галина Петрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційний тренінг "Застосування ІКТ-технологій у 
проектному менеджменті" ("Застосування ІКТ-технологій у 
проектному менеджменті")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано модернізувати систему вищої освіти шляхом розвитку і 
пропагування екосистеми інновацій у своєму регіоні, в активізації 
навчальної діяльності студентів у просторі університету та міста через 
створення соціально-важливих проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61648  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсяннікова Любов 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)  Збірка творів "Любимая книга Даниэля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61649  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хома Михайло Степанович (Дзідзіо)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Я їду до мами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про подорож у місто Лісабон до мами, яку герой твору не бачив 
15 років, та про любов до неї.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61650  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красікова Галина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Дорогою Віри, Надії, Любові" Навчальний посібник для 5 
класу загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Про головні християнські чесноти - Віру, Надію, Любов. Вони 
навчають дітей любити Бога, Батьківщину, батьків, друзів, природу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61651  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саркиц Олег Степанович, Дзех В'ячеслав Юрійович  
 
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 "Оригами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом містить 13 пісень: "Боюсь, что лето", "Грезы", "Дорога", "Зови", 
"Как вас там", "Меланхолия", "Новогодний блюз", "Ночами дождя", 
"Оригами", "Ответ шансону", "Романс для тебя", "Сегодня", "Я иду".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61652  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недолужко Андрій Валерійович  
 
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 "Девелопмент та керування комерційною нерухомістю. 

Комплексна інтегрована типова модель девелоперської компанії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних містить типову детальну модель підприємства, яке здійснює 
діяльність в галузі девелопменту та управління портфелем об'єктів 
комерційної нерухомості, що знаходяться у власності компанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61653  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климишина Надія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Англійська мова. 4 клас" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для вивчення англійської мови як першої 
іноземної в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61654  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобцев Дмитро Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Українська мова. 7 клас. Підручник для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською мовою навчання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для вивчення української мови в 7-х класах 
загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61655  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Аліна Ігорівна  
 
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 "На высоте"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61656  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Олександр Євгенович, Павлов Вадим 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 попередження 

зіткнень рухомих об'єктів в динамічному конфлікті в масштабі 
реального часу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для створення комплексної системи управління 
повітряними кораблями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61657  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошенюк Дмитро Олександрович, Павлов Вадим 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 генерації 

індивідуальних віртуальних криволінійних глісад посадки літаків по 
вільним та оптимальним за часом та відстанню траєкторіям"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для створення комплексної системи керування в 
авіації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61658  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комар Микола Миколайович, Павлов Вадим Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення "Схема системи автоматичного керування висотою та 

шляховою швидкістю польоту повітряного корабля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Схема розроблена для вирішення завдання відмовостійкого керування 
повітряним кораблем у збуреній атмосфері із застосуванням 
адаптивних систем та теорії інваріантності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61659  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецька Марина Валентинівна, Стотика Олександр Вікторович, 

Котова Ліна Миколаївна, Підварко Тетяна Олексіївна, Ониськів 
Григорій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Теоретико-методичні засади формування 

виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх 
вчителів музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теоретико-методичні засади формування 

виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх 
вчителів музичного мистецтва: монографія / М.В. Білецька, О.В. 
Стотика, Л.М. Котова та ін. - Мелітополь: Видавництво МДПУ  

                                                            ім. Б. Хмельницького, 2014. - 192 с. 
 
 
Анотація   

У монографії розглянуто проблему формування виконавської 
майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів 
музичного мистецтва та запропоновано ефективні шляхи, методи і 
способи вирішення цієї проблеми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61660  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житнік Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір "Навчальна програма для нульового класу ДХШ 
(художнє відділення) з дисципліни: "Історія мистецтва" (Молодша 
вікова група 6-7 років. Термін навчання - 2 роки. (Проект)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Диференціювання тем програми базуються на принципах системності, 
інтегративності та наступності, що дає змогу застосувати та адаптувати 
власний педагогічний досвід, форму та індивідуальний підхід.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61661  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольховська Ірина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Типовий сценарій телевізійної передачі 

"Блондинка Рулить та Компанія!" ("Блондинка Рулить та Компанія!") 
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61662  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Олена Валеріївна  
 
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 "Новелла 1. Flying Venice" ("Flying Venice")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дівчина, з метою реклами, демонструє хутровий одяг, хутрові  головні 
убори, взуття на тлі венеціанських гондол, каналів та панорам Венеції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61663  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Олена Валеріївна  
 
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 "Twins"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61664  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Олена Валеріївна  
 
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 "Новелла 2. Вечные ценности" ("Вечные 

ценности")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61665  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Олена Валеріївна  
 
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 "Hotel Room 503"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61666  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження мінімізації логічних 
висловлювань за допомогою програми класу Electronic Design 
Automation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61667  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження диференційних схем 
підсилення за допомогою програми класу Electronic Design Automation"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61668  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження функціонування 
операційних підсилювачів за допомогою програми класу Electronic 
Design Automation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61669  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження схемної реалізації 
математичних операцій на основі операційних підсилювачів за 
допомогою програмного класу Electronic Design Automation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61670  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження ключового режиму 
транзисторів за допомогою програми класу Electronic Design 
Automation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61671  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження базових логістичних 
елементів та законів алгебри логіки за допомогою програми класу 
Electronic Design Automation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61672  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження схемної реалізації 

базових логістичних елементів на основі ТТЛ та КМОН-логіки за 
допомогою програми класу Electronic Design Automation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61673  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження характеристик 

моделей цифрових мікросхем за допомогою програми класу Electronic 
Design Automation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61674  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження функціонування D-, 

T- та JK-тригерів за допомогою програми класу Electronic Design 
Automation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61675  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження функціонування 
цифрових лічильників імпульсів за допомогою програми класу 
Electronic Design Automation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61676  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика дослідження функціонування RS-
тригерів за допомогою програми класу Electronic Design Automation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61677  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Перунова Олена Миколаївна, 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 "Виконавчі документи, які 
видаються судом в процесі виконання судових рішень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі був проведений аналіз виконавчого провадження та 
виконачих документів, які видаються судом в процесі виконання 
судових рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61678  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєва Ліна Віталіївна  
 
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 "Сутність, види, проблеми 
підприємств в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даному творі розкрито та проаналізовано процес державного 
регулювання та проблеми захисту прав суб'єктів підприємницької 
діяльності в Україні на основі чинного законодавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61679  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чижик Віталій Михайлович  
 
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 "Методика оцінки часу 
очікування пасажирів при різних способах організації руху 
транспортних засобів на маршруті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовується актуальність вирішення задачі визначення часу 
очікування пасажирів транспортних засобів на зупиночних пунктах 
при невідомому розкладі руху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61680  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голеско Ірина Олегівна  
 
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 "Деякі проблемні питання 
застосування фінансового аналізу для об'єктивного прийняття 
управлінських рішень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається сукупність проблемних питань застосування засобів 
фінансового аналізу при комплексному використанні результатів 
фінансової звітності у формах на основі даних бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61681  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христова Тетяна Євгенівна, Мусієнко Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Становлення та розвиток фітофізіології в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Христова Т.Є. Становлення та розвиток фітофізіології 
в Україні: монографія / Христова Т.Є., Мусієнко М.М. - Мелітополь: 
ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2012. - 467 с. 

 
Анотація   

На основі історико-наукової реконструкції становлення фізіології 
рослин в Україні XVIII-XX ст. відображено її генезис в контексті 
розвитку світової науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61682  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нежинський Дмитро Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Энергия любви"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61683  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "NOISE FOUNDATION"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61684  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Василь Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Дика качка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає такі твори: "Дика качка", "Іди на зустріч", "Грай 
скрипко", "Лялька", "Даремно", "Голодні ігри", "На Схід".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61685  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Проект дитячої телепрограми "Наші казки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представляє з себе заяву-тизер дитячої телепрограми. 
Телепрограма націлена на поширення української культури, а також 
на розвиток дитячої творчості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61686  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бейнер Петро Сергійович, Косач Наталія Ігорівна, Байнер Надія 

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 "ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ 

ГІДРОТЕРМІЧНОГО РЕЖИМУ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД 
ВІДКРИТОГО ТИПУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61687  
 
Дата реєстрації авторського права  15.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Олександр Мирославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для вибору 

оптимального варіанту тактики локалізації і гасіння пожеж в 
приміщеннях цехів деревообробних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61688  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавський Віталій Станіславович  
 
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 "Проект Конституції України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект побудови нової держави з парламентською формою правління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61689  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кауркіна Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 

письмовий твір (поезія), музичний твір з текстом, музичний твір без 
тексту, складений твір, похідний твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Учбово-методичний посібник "Путешествие в страну Октавию, в 

город Интервалсити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61690  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Катерина Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів та пісень "Вся Любовь тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61691  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодоренко Регіна Петрівна  
 
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)  Музичний твір з текстом "Мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61692  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодоренко Регіна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ты мой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61693  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодоренко Регіна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ты  мне нужен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61694  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
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)  Музичний твір з текстом "I'm in lоve" / "I am in love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61695  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загорій Гліб Володимирович, Пономаренко Микола Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Методологічне обґрунтування стратегії і тактики 
системних заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку 
вітчизняного виробництва лікарських засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей твір призначено для провізорів практичної та промислової 
фармації, в якому визначені та науково обґрунтовані методологічні 
стратегії і тактики організаційно-технологічних засад та формування 
концептуальних характеристик процесу прискореного розвитку 
української промислової фармації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61696  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Інна 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 "Красивая, запретная, шальная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61697  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полонська Людмила Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Автобіографічний роман "Это было не со мной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61698  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Музыка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61699  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Сергій 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)  Музичний твір з текстом "Умеем любить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61700  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Тільки ти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61701  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Сергій 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)  Музичний твір з текстом "А я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61702  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір без тексту "Сердце матери"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61703  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Малибо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61704  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Сергій 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)  Музичний твір з текстом "Навсегда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61705  
 
Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Сергій 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)  Музичний твір з текстом "Знаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61706  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Сергій 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)  Музичний твір з текстом "В бой с самим собой"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61707  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Сергій 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)  Музичний твір з текстом "Небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61708  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Опасные аномальные зоны планеты их заряды и 
значения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор ділиться зі своїм баченням геопатогенних зон Землі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61709  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спірідонова Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Создаю себя сам"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено спосіб поліпшення життя для кожної людини, у 
пунктах будування плану на день та рік. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61710  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамай Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Предмет дитячого одягу 
(футболка/толстовка) зі змінними елементами "Модниця" 
("Інтерактивна (футболка/толстовка) "Модниця")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливістю зазаначених предметів дитячого одягу є наявність 
інтерактивної складової - змінних елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61711  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Млинарич Кирило Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Концепция и Брендинг нового формата инновационной 
музыкальной платформы - "Киев Мюзик Маркет"/"Kyiv Music 
Market" ("Концепция и Брендинг "Киев Мюзик Маркет"/"Kyiv Music 
Market")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розкрито нову ідею інноваціної музичної платформи та 
способи її розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61712  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рисована Любов Михайлівна, Висоцька Олена Володимирівна, Довнар 
Олександр Йосипович, Порван Андрій Павлович, Келембет Катерина 
Тимофіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система визначення ступеня 
когнітивних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена інформаційна система визначення ступеня когнітивних 
розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію. Є новим 
високоефективним програмним засобом діагностики когнітивних 
розладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61713  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлия Ларосса (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 "Семья Эскалант. Искупление" книга 2" ("Сім'я Ескалант")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Настав час дізнатися правду. Що приховував батько? Хто надіслав 
відео?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61714  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Петришин Сергій 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 "Кластерний аналіз станів комп'ютерної 
техніки з використанням модифікованого методу K-MEANS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може використовуватись установами, які займаються 
розробкою та обслуговуванням комп'ютерної техніки в умовах 
визначеної кількості кластерів її станів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61715  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Петришин Сергій 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 "Кластеризація станів комп'ютерної техніки з 
використанням модифікованого методу ФОРЕЛ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може використовуватись для проведення кластерного 
аналізу станів комп'ютерної техніки в умовах відсутності відомостей 
про кількість їх кластерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61716  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машина Богдан Олексійович (Machine Guts)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень (альбом) "In the world of machines"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки включені такі твори: "Drunk Song", "Fight", "Heart of the 
Swarm", "In the world of the machine", "Iron Fist", "Limited", "Machine 
Gun", "Rock & Roll", "Self Destruction", "Shaver man".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61717  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелешенко Олена Петрівна (Піля)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів для дітей "Пташенята"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61718  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Календарь саморазвития на год"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61719  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Планинг-календарь 2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61720  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Командная работа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61721  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Планинг годового планирования "Цели"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61722  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Планинг годового планирования"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61723  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Управление заданиями на месяц"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61724  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Детский украинский календарь планирования и 

развития "Города Украины 2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61725  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Расписание для детей "Развивалка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61726  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Детский календарь "Мои успехи 2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61727  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковішак Ігор Ярославович (Cosa Nostra)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір, літературний письмовий 

твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний альбом "На моих глазах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом містить 10 пісень у стилях рок та поп-рок: "Открывая дверь", 
"В твоих глазах", "Где?", "Моя боль", "На моих глазах", "Возьми 
трубку Пу", "Зависть и Злость", "Нирвана", "Це все", "Я уже не 
такой".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61728  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замченко Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Друзі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61729  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солярчук Борис 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 "Вільна Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61730  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Максим Анатолійович, Поліщук Ігор 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 "PetrolBox" для обслуговування "холодної" 

автозаправочної станції (АЗС)" ("PetrolBox" )  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для самообслуговування власників 
автотранспорту на АЗС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61731  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янін Олексій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 

"ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО КРОКУ БАЛОК СТАЛЕВОГО 
ПЕРЕКРИТТЯ ПРИ ЇХ ПРОЕКТУВАННІ ІЗ УМОВИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуте визначення оптимального кроку балок у сталевому 
покритті із умови забезпечення їх жорсткості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61732  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Дмитро Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір науково-технічного характеру 
"Многономенклатурная база данных хода вступительной кампании в 
институт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою даної програми є полегшити роботу відбіркових комісій. 
Зробити розподіл абітурієнтів по бюджетним місцям з урахуванням 
рейтингу за максимально короткий час.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61733  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркова Дарина 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 "Десктопное приложение "ММОne server"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує керування усіма атракціонами в реальному часі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61734  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова праця "Математична модель розподілу пацієнток з 
аномальними матковими кровотечами пубертатного періоду залежно 
від терміну виникнення кровотечі щодо менархе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61735  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Настасенко Валентин Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Морфологический анализ и синтез - метод создания 
тысяч изобретений"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлена сутність методу морфологічного аналізу і синтезу нових 
технічних рішень з оглядом історії його розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61736  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Трансформації та удосконалення регіональної структури 
туристичної галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії обґрунтовано теоретичні та методологічні засади 
формування структури, розміщення та розвитку галузі туризму з 
урахуванням конкурентних переваг, глобальних та регіональних 
впливів, особливостей ринку туристичних послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61737  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпитальний Микола Афанасійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "ИНЕРЦОИД С НАПРАВЛЕННЫМ 
ДИСБАЛАНСОМ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАСС" ("ІНЕРЦОЇД")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описаний інерцоїд, який відноситься до рушіїв безопорної тяги або 
крутного моменту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61738  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паутов Юрій 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 "Програма переважно для мікропроцесора, що 
у складі блока обробки даних керує гідравлічними процесами, а саме - 
забезпечує роботу горіхокола із гідравлічним приводом, або забезпечує 
гідравлічні випробування обладнання і мереж, які працюють під 
тиском" ("Програма переважно для мікропроцесора, що керує 
гідравлічними процесами")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61739  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полудніцина Ольга 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 "Призрак"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61740  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полудніцина Ольга 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 "Город"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61741  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полудніцина Ольга 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 "По твоим следам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61742  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романько Вадим Анатолійович  
 
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)  Науковий твір "Теория экспансий информационных систем" 
("ТЕИС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Книга презентує нову територію, яка розглядає питання від 
зародження життя на Землі та його подальшого розвитку в Галактиці і 
за її межами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61743  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джус Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Новый вид искусства "SHANAI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою новий вид мистецтва, що надає енергію людям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61744  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алішер Анна Вікторівна, Ліфінцева Олена Вікторівна (Алёна Жемчуг)  
 
Повне ім'я або 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 бы тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61745  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
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 з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ти завжди в моїх думках"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61746  
 
Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
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 з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Step By Step"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61747  
 
Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Berlekamp - Massey algorithm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є самостійним програмним забезпеченням, для 
функціонування якого необхідна наявність програмної платформи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61748  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Євгеній Сергійович  
 
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)  Монографія "Ефективність інвестицій підприємств молочної 
промисловості"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено і поглиблено теоретико-методологічні засади 
ефективності інвестицій, здійснено оцінку сучасних умов та напрямів 
інвестування, показників і факторів ефективності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61749  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергій Сула (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)  Повість-казка "Пригоди шоколадного Боба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой казки дивовижний Боб, який трансформується із 
зернятка какао-боба.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61750  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, 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 "Програма візуального відображення даних 
тензометричних вимірювань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма відповідає реальному об'єкту. Реалізовано зміну кольору 
складових частин тривимірної моделі в залежності від величини 
виміряного напруження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61751  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Шевчук Дмитро Володимирович, 
Півторак Діана Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма обробки сигналів вібрації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реалізовано корегування даних з урахуванням розрядності та вхідного 
діапазону АЦП.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61752  
 
Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жученко Дмитро Борисович, Уланчук Володимир Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Ефективність виробництва продукції бджільництва в 

сільськогосподарських підприємствах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ефективність продукції бджільництва в 

сільськогосподарських підприємтвах: монографія / Д.Б. Жученко, В.С. 
Уланчук. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2015. - 197 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61753  
 
Дата реєстрації авторського права  18.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репна Тетяна Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Стиль Д" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "з ДРУЗЯКАМИ до веселих 

пригод!" ("ДРУЗЯКИ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61754  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слабошпицький Мирослав Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Кіносценарій повнометражного художнього фільму "Люксембург"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61755  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусіч Андрій Васильович, Святогор Вікторія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Сильна. Вільна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61756  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юров Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом - пісня "Тримай удар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61757  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юров Олександр Григорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Київський марш "Києву з любов'ю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61758  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скісов Евгеній Геннадійович (Скіф), Кільдау Павло Евгенович, Кирей 

Евгеній Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний фільм "Коктейль Молотова" ("КМ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм "КМ" - це історія кохання у період революційних подій в деякій 
країні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61759  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Олександр 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 "Аirs Rock"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61760  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шостко Олена Юріївна  
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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)  Збірка музичних творів без тексту "Несказане"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає в себе: "Прозріння", "Моя таємниця", "Серпневий 
поцілунок", "Мрії про тебе", "Танок на прощання", "Несказане".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61761  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щетініна Людмила Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні матеріали (модульні завдання) щодо 

перевірки професійних компетенцій в сфері управління зайнятістю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61762  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Сергій Петрович, Суський Анатолій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61763  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Сергій Петрович, Суський Анатолій Михайлович  
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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 "Війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61764  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Сергій Петрович, Суський Анатолій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Пані Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61765  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кваша Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика планування та здійснення спортивних 

змагань "UNI-SPORTSMAN" ("UNI-SPORTSMAN")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується методика, яка може бути використана як методологічне 
обґрунтування досліджень та рекомендацій для організації змагань з 
метою популяризації спорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61766  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євенко Тетяна Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Модель системи кредитного скорингу фізичних осіб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована модель може використовуватись у банківській 
практиці. Перевагами використання системи є швидкість і більша 
об'єктивність у прийняті кредитних рішень, можливість ефективно 
управляти кредитним портфелем і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61767  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Тетяна Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інновації у процесі етнокультурологічної підготовки 
студентів (на прикладі клубу ділової жінки "Гармонія")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інновації у навчанні значно поліпшують запам'ятовування матеріалу, 
сприяють його ідентифікації і цілеспрямованій практичній реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61768  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Олексій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісні та романси зі збірки поезії "Синьо-жовті журавлі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Колискова", "Колыбельная сыну", "Маэстро", 
"Полёт", "Синьо-жовті журавлі". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61769  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубогай Олександра Дмитрівна, Дубогай Дмитро Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Щоденник розвитку та здоров'я учнів 6-12 
років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Педагогічна технологія, яка на основі моніторингової методики 
дозволяє учням та батькам своєчасно визначити ступінь гармонійності 
фізичного розвитку та готовності кожного учня до навчальної 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61770  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Андрій Володимировч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "iDS (Innovative Digital Signage)" ("iDS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма представляє собою автоматизовану систему обробки та 
динамічного відображення інформаційного наповнення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61771  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маландій Данііл Михайлович, Головко Олег Олександрович, Смоляр 
Юрій Юрьович  

 
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 "Електронні торги та документообіг 1.0" 
Спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для сервісного 
обслуговування продавців і покупців при здійсненні торгів" 
("Електронні торги та документообіг 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує показ новин та довідкової інформації для 
користувачів, систему реєстрації та авторизації користувачів, сервіс 
он-лайн заявок для продавців і покупців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61772  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пікман Михайло Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ілюстрацій до дитячої книжки "Ёжик Венька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61773  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миськів Леся Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Опис способу проведення проекту "ЮНИЙ ПАТРІОТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61774  
 

Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вандер Костянтин Олександрович, Толкунов Ігор Олександрович, 
Ромін Андрій Вячеславович  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

531 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет цивільного захисту України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Домедична допомога. Навчальний посібник з 
курсу "Медицина надзвичайних ситуацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розкриває детально всі аспекти медичних знань, 
орієнтованих на оптимальне засвоєння матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61775  
 
Дата реєстрації авторського права  22.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупенко Юрій Олексійович, Месель-Веселяк Віктор Якович, Душко 

Марія Петрівна, Волосюк Юрій Васильович, Грищенко Олена 
Юріївна, Ходаківська Ольга Василівна, Корчинська Світлана 
Георгіївна, Федоров Микола Миколайович, Мазуренко Олена 
Василівна, Ярчук Микола Миколайович, Паштецький Володимр 
Степанович, Паштецький Андрій Володимирович, Доронін Андрій 
Володимирович, Снопок Микола Петрович, Солов'яненко Ніна 
Андріївна, Кропивко Максим Михайлович, Малік Микола Йосипович, 
Заяць Віктор Мефодійович, Підлісецький Гліб Макарович, Могилова 
Марина Михайлівна, Товстопят Володимир Леонтійович, Білоусько 
Яків Карпович, Шпикач Олександр Михайлович, Воскобійник Юрій 
Павлович, Боднар Юрій Павлович, Сеперович Наталія 
Володимирівна, Камінський Ігор Вікторович, Дем'яненко Микола 
Якович, Стейюк Петро Антонович, Гудзь Олена Євгеніївна, 
Алексійчук Володимр Миколайович, Навроцький Степан 
Аркадійович, Брязгун Наталія Павлівна, Тулуш Леонід Дмитрович, 
Радченко Оксана Дмитрівна, Кісіль Микола Іванович, Кожем'якіна 
Маргарита Юріївна, Мельничук Борис Вікторович, Метелиця 
Володимир Михайлович, Кропивко Михайло Федорович, Ксенофонтов 
Михайло Михайлович, Юшин Сергій Олександрович, Ковальова 
Олена Вікторівна, Россоха Володимир Васильович, Ксенофонтова 
Катерина Юріївна, Усата Наталія Василівна, Немчук Павло 
Володимирович, Похиленко Наталія Михайлівна, Хміль Наталія 
Вікторівна, Шпикуляк Олександр Григорович, Курило Людмила 
Ізидорівна, Тивончук Степан Олександрович, Якуба Катерина Іллівна, 
Булавка Олексій Гаврилович, Дієсперов Володимир Сергійович, 
Александров Микола Степанович, Капінус Маріанна Ростиславівна, 
Саблук Віталій Петрович, Пугачов Микола Іванович, Копитець 
Наталія Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Стратегічні 

напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 
року"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначені основні напрямки розвитку сільськогосподарського 
виробництва та сільських територій, удосконалення земельних 
відностин, організації та техніко-технологічного забезпечення 
виробництва, підприємства, формування інфраструктури ринку і 
цінового механізму і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61776  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Фелікс Олексійович (Фелікс Шиндер)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Фонарики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61777  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Леся Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій "Пленники леса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1988 рік. Місто Сагров. Серед ночі з батьківського дому зникає Міла. 
Незалежно від всіх намагань, дівчинку ні живу ні мертву так і не 
знайшли. Під час розслідування головним підозрюваним у зникненні 
дівчинки стає батько.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61778  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Леся 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 твір "Сценарій "Неслучайные встречи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серіал про те, як незнайомі люди приходять на перше побачення, щоб 
почати з цього моменту довгострокові відносини, або розлучитися 
назавжди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61779  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Девіс Сойєр (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)  Збірка віршів "Божественна трагедія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61780  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадоєв Алан Казбекович  
 
Повне ім'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 "Full-Length Motion Picture Application. Tentative 

title - Forest Song"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є сценарієм повнометражного фільму з використанням мотивів 
твору видатної української письменниці Лесі Українки "Лісова пісня". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61781  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадоєв Алан Казбекович  
 
Повне ім'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 "SICH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить характеристики головних героїв, а також пролог та 
сюжетну схему. Твір написаний на англійській мові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61782  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадоєв Алан Казбекович  
 
Повне ім'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 "Краткий сценарий полнометражного фильма 
"Лесная Песня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є сценарієм повнометражного фільму з використанням мотивів 
твору видатної української письменниці Лесі Українки "Лісова пісня". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61783  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадоєв Алан Казбекович  
 
Повне ім'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 "СЕЧЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить характеристики головних героїв, а також пролог та 
сюжетну схему. Твір написаний на російській мові.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61784  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулеша Алла Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Любовию на плоть свою восста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61785  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Дар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга розповідає про дружбу, що надихає двох героїнь Тетяну і Марію. 
На прикладі їхніх життєвих ситуацій розкриваються теми любові, сім'ї, 
творчої реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61786  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ландсман Вадим Аронович, Камок Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Квадрант-аналіз як варіант моніторингу ефективності 
навчального процесу в вищих навчальних закладах України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У творі висвітлені методологія, організаційні аспекти та методика 
квадрант-аналізу як нового мему вимірювання ефективності 
навчального процесу у вишах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61787  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демидов Геннадій Григорович, Демидова Юлія Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Психологическая игровая методика "Спираль 
cамопознания"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір дозволяє прояснити життєві ситуації людини. Твір містить 
малюнки авторів як  ілюстрації до текстового опису.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61788  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
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 "Forced oscillations of the rotor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку форм вимушених згинальних 
коливань роторів турбомашин, спричинених системою дисбалансів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61789  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Лунные мечты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61790  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гельман Оксана 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)  Твір наукового характеру "УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61791  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольховська Ірина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій телевізійного проекту "Автомобильная передача 

"Блондинка Рулит!" ("Блондинка Рулит!")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою додатковий сучасний інструмент для популяризації 
автомобільних брендів, супутних товарів та послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61792  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талаєва Анастасія Олександрівна, Совгира Тетяна Ігорівна, Лішафай 
Євгеній Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "З тобою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61793  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Павло Петрович, Крикля Людмила 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)  Рукопис "Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, 
задачі, завдання для домашнього експерименту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61794  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрій Смотрич (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   Пісня "Я на тій висоті" ("Каравеллы мечты")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61795  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна  
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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)   Рукопис "Інтегрований курс "Література (румунська та зарубіжна)" 
підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить інформацію про видатних письменників, їхні твори, 
відомості про культуру різних народів, відомості з теорії літератури, а 
також різноманітні рубрики, що розкривають красу художнього слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61796  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 
Олена Костянтинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Румунська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням румунською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику подано відомості з лексикології та фразеології, способи 
словотворення в румунській мові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61797  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабіч Надія Денисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
З допомогою цього підручника учні зможуть повторити вивчене про 
частини мови і типи мовлення, поглибити свої знання з морфології, 
удосконалити володіння мовою за допомогою творчих завдань і вправ з 
розвитку мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61798  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабіч Надія Денисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням молдовською мовою" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61799  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілігач Олена Георгіївна, Магас Ганна Іванівна, Істратій Маргарита 

Лук'янівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис "Румунська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням румунською мовою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основним завданням підручника є розвиток, поглиблення вмінь і 
удосконалення навичок за таким змістовими лініями: мовленнєвою, 
мовною, соціокультурною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61800  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілігач Олена Георгіївна, Магас Ганна Іванівна, Істратій Маргарита 
Лук'янівна  
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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)  Рукопис "Літературне читання. Румунська мова" підручник для 4 
класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською 
мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропоновані тексти та завдання передбачають вирішення 
мовленнєвих, морально-естетичних, літературних та інтелектуальних 
завдань, сприяють формуванню позитивного  ставлення дитини до 
навколишнього світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61801  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Яновицька Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням польською мовою" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник спрямований на подальше поглиблення знань школярів про 
українську мову як засіб спілкування, про частини мови, речення, 
текст, правила вимови і грамотного письма, формування 
комунікативних навичок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61802  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Петрук Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням румунською мовою" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник спрямований на подальше поглиблення знань школярів про 
українську мову як засіб спілкування, про частини мови, речення, 
текст, правила вимови і грамотного письма, формування 
комунікативних навичок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61803  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Петрук Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник спрямований на подальше поглиблення знань школярів про 
українську мову як засіб спілкування, про частини мови, речення, 
текст, правила вимови і грамотного письма, формування 
комунікативних навичок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61804  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна, Іваницька Едіта Володимирівна, 
Слободяна Ірина Адольфівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник покликаний навчити дітей працювати з художніми 
текстами, відчувати слово та сприймати літературу як органічну 
складову широкого мистецького контексту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61805  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Едіта Володимирівна, Слободяна Ірина Адольфівна, Лебедь 
Регіна Клеменсівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Польська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням польською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник дасть змогу школярам узагальнити та систематизувати свої 
знання, набуті у попередніх класах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61806  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Інтегрований курс "Література" (польська та зарубіжна)" 
підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням польською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мандрівка чарівним світом літератури навчатиме відчувати й 
цінувати глибину й багатство художнього слова, дивитися на 
навколишній світ очима поета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61807  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Польська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням польською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику застосовано функціональний підхід до вивчення мовних 
явищ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61808  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнаткович Тетяна Дмитрівна, Лукач Андріана Юліївна, Борисова Єва 
Елемірівна, Лавер Катерина Михайлівна, Рінгер Клара Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням угорською мовою" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику вміщено матеріали, які допоможуть учням повторити 
вивчене і поглибити свої знання про частини мови, вдосконалити 
вміння змінювати слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61809  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дебрецені Оніка Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Інтегрований курс "Література" (угорська та зарубіжна)" 
підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням угорською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено на історико-літературній основі, угорська та 
зарубіжна література представлена певними блоками.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61810  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тушніцка Надія Михайлівна, Пилип Мар'яна Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальнооосвітніх навчальних закладів 

з навчанням польською мовою" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник заохочує до самостійності й творчості у вивченні мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61811  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імріївна, Ковач-Буркуш 

Єлизавета Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис "Угорська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням угорською мовою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал підручника допоможе учням повторити й поглибити сової 
знання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61812  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоропад Ярослава Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим 
вивченням німецької мови" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творчі завдання і вправи спиятимуть розвитку креативного мислення і 
вміння застосовувати отримані знання в різних ситуаціях спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61813  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цейбель Людвик Людвикович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Угорська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням угорською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника систематизує знання мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61814  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лотор-Пердук Олена Карлівна, Молнар Агата 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)  Рукопис "Літературне читання. Угорська мова" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний  матеріал підручника структуровано за жанрово-родовим 
принципом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61815  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашковський Нікіта Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір 
розважального характеру, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій реалістичної освітньо-розважальної гри у жанрі детектив 
"Логово Ганнибала"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гравці - агенти ФБР, які потрапляють в оселю відомого вбивці 
Ганнібала Лектера, щоб звільнити своїх колег.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61816  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурик Марія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка оповідань "Лунный календарь (космические сказки)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61817  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронова Тетяна Олегівна (Тетяна Рамус)  
 
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 (малюнків) "Платья Рамус"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61818  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Ігор Олегович, Мальчикова Дар'я Сергіївна, Пономарьова 
Альона Анатоліївна, Ходосовцев Олександр Євгенович, Мойсієнко 
Іван Іванович, Бойко Михайло Федосійович  
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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 "Розробка проекту програми та схеми формування 
екологічної мережі Херсонської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61819  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аман Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів для дітей під загальною назвою 
"Пломбір з вишневим сиропом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з десяти оповідок. Це сюжети з життя дітей та 
дорослих, які помагають читачам робити вибір на користь добра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61820  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревак Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Монографія "Інтелектуальний потенціал у системі 
економічної безпеки України: проблеми теорії та практики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлюються теоретико-методологічні та методичні 
засади активізації інтелектуального потенціалу для зміцнення 
економічної безпеки України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61821  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходосовцев Олександр Євгенович, Пономарьова Альона Анатоліївна, 

Мойсієнко Іван Іванович, Бойко Михайло Федосійович, Пилипенко 
Ігор Олегович, Мальчикова Дар'я Сергіївна, Селюніна Зоя 
Володимирівна, Наумович Ганна Олексіївна, Роман Євген Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Наукове обгрунтування щодо подальшого створення 

національного природного парку "Нижньодніпровський"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основою майбутнього національного природного парку є дельта 
третьої за розмірами річки в Європі і другої в Чорноморському басейні, 
яка відзначається виключним біорізноманіттям і має велике значення 
для його збереження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61822  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Юрій Васильович, Лисий Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне підприємство "ЗІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Спосіб відображення інформації про об'єкти на 

електронній карті в картографічних сервісах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір належить до галузі відображення інформації про об'єкти 
на електронній карті в картографічних сервісах, а більш конкретно до 
способів взаємодії користувача з електронною картою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61823  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обчислення об'єму перетину пікселя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує для задач антиаліайзингу крокової траекторії 
обчислення об'єму перетину пікселя з використанням Гаусівської 
моделі пікселя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61824  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остачинська Діана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка адаптованих казок Ш. Перро та Г.Х. Андерсена "Puss in Boots, 
Ugly Duckling"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить адаптовані казки для учнів молодших класів, а також 
для всіх, хто вивчає та захоплюється англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61825  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерявий Олександр 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 "Малюнок кульковою ручкою 
"Городасела - Місто мрій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61826  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздова Ірина Володимирівна, Храмцова Вікторія Вікторівна, 
Мацуга Ольга Миколаївна, Гончар Юлія Олександрівна, Колганов 
Ігор Анатолійович, Степанова Лідія Григорівна, Яновська Світлана 
Яківна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Когнітивні 
функції в практиці медико-соціальної експертизи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто критерії оцінки когнітивних функцій в експертно-
реабілітаційній діагностиці при артеріальній гіпертензії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61827  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Володимир Ілліч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Аріол" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АРІОЛGPS програмний модуль для 
мобільних пристроїв v 1.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє спростити здійснення господарської діяльності її 
суб'єктами в галузі дистрибуції товарів, покращити логістичну 
складову діяльності  підприємств, запровадити ефективний облік 
витрат підприємств з доставки товарів їх Покупцям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61828  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Meetrich (псевдонім), Bonsan (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Композиції і декомпозиції, що 
утворюють знаки товарів і послуг підприємця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колекція зображень та їх композицій буде використовуватися для 
створення нових знаків товарів і послуг підприємця, фізичної особи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61829  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Meetrich (псевдонім), Богдан Глузд (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 "Колекція художніх творів для 

Інтернет-сайту http://www.meetrich.info/" 
("380.2349005773.31160.150726.КХТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використовується в якості матеріалів сторінок 
http://www.meetrich.info/ на англійській, українській та російській 
мовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61830  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жилка Надія Яківна, Кудря Андрій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Оцінка задоволеності населення медичною допомогою 

сімейного лікаря (анкета для соціологічного дослідження)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61831  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жилка Надія Яківна, Кудря Андрій Віталійович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

553 

Повне ім'я або 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 "Моніторингове дослідження модернізації первинної 
медичної допомоги в Україні у 2014 році"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61832  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жилка Надія Яківна, Кудря Андрій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка реалізації права сімейного лікаря / лікаря 
загальної практики на забезпеченя умов трудової діяльності (анкета 
для соціологічного дослідження)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61833  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережний В'ячеслав Володимирович, Бекетова Галина 
Володимирівна, Охотнікова Олена Миколаївна, Марушко Тетяна 
Вікторівна, Маменко Марина Євгенівна, Глядєлова Наталія Павлівна, 
Корнєва Валентина Володимирівна, Козачук Валентина Григорівна, 
Курило Лідія Василівна, Усова Олена Іванівна, Мелліна Ксенія 
Володимирівна, Яковлева Наталія Юріївна, Алексеєнко Наталія 
Василівна, Горячева Ірина Павлівна, Поночевна Олена Вікторівна, 
Ткачова Тетяна Миколаївна, Шарікадзе Олена Вікторівна, Тараненко 
Тамара Вікторівна, Герман Олена Борисівна, Солдатова Оксана 
Володимирівна, Нехаєнко Марія Іванівна  

 
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 "Тести 
з педіатрії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі представлені тестові питання та завдання з педіатрії, що 
стосуються найбільш частих захворювань у дітей, їх анатомо-
фізіологічних особливостей діагностики, лікування, профілактики, 
патології серцево-судинної, дихальної, травної систем.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61834  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "АЛХІМІК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення чоловіка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61835  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Клара"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення дівчини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61836  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 
Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Мавпочка Чак"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення мавпочки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61837  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 
Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Мавпочка Макс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як стилізоване 
зображення мавпочки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61838  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 
Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Мавпочка ЕММІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як стилізоване 
зображення мавпочки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61839  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "ГНОМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як стилізоване 
зображення гнома.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61840  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "ЄНОТ ПСИХОАНАЛІТИК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як стилізоване 
зображення єнота.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61841  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 
Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "ЖУК"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як стилізоване 
зображення хука.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61842  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "ЧУПАКАБРА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як стилізоване 
зображення фантазійної тварини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61843  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "ОРЕЛ СІП"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як стилізоване 
зображення орла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61844  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Тетяна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ескіз ювелірного виробу "Каблучка "Маріуполь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всі українські міста мають свою душу, але не всім вона відкрита. 
Символи в каблучці відкривають для мешканців та туристів свої 
яскраві духовно-естетичні особливості. Каблучка входить до колекції 
"Міста України".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61845  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Тетяна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ескіз ювелірного виробу "Каблучка "Дніпропетровськ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всі українські міста мають свою душу, але не всім вона відкрита. 
Символи в каблучці відкривають для мешканців та туристів свої 
яскраві духовно-естетичні особливості. Каблучка входить до колекції 
"Міста України".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61846  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Тетяна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ескіз ювелірного виробу "Каблучка "Харків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всі українські міста мають свою душу, але не всім вона відкрита. 
Символи в каблучці відкривають для мешканців та туристів свої 
яскраві духовно-естетичні особливості. Каблучка входить до колекції 
"Міста України".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61847  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каріка Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика "Порядок ліквідації 

аварійних ситуацій в мережах водопостачання на території 
обслуговування управляючої компанії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Управляючі компанії несуть величезні витрати на відшкодування 
збитків, нанесених аварійними ситуаціями на водопровідних мережах. 
Було проведено дослідження сучасних методик ліквідації таких 
ситуацій та виявлено їх неефективність. Дана методика дозволить 
зменшити наслідки таких аварій, а також витрати на відшкодування 
завданих збитків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61848  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міндрул Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРІНТЕК УКРАЇНА 

ЕЛ.ЕЛ.СІ." 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Система управління POS терміналами jTMS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Продукт являє собою набір програмних засобів, призначених для 
створення, редагування і завантаження програмного забезпечення USO 
або його частин в POS-термінали. Він складається з декількох 
основних частин: редактор конфігурації терміналів, сервер віддаленого 
завантаження, монітор сервера віддаленого завантаження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61849  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонкін Валерій Миколайович, Дьомін Ростислав Юрійович, 

Константіді Валерія Сергіївна, Відді Владислав Валерійович, 
Матвієнко Сергій Андрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

визначення норми як зони функціонального оптимуму виробничого 
процесу при контролі якості продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика спрямована на автоматизацію моніторингу стану 
технологічних процесів на основі поняття норми як функціонального 
оптимуму, зона якого формується на підставі значень виконаних 
показників якості продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61850  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ортинська Валентина Василівна, Мельникович Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Маркетингові дослідження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику розглянуто важливі теоретико-методологічні питання 
організації маркетингових досліджень. Розкриваються зміст та 
особливості проведення різноманітних видів опитування, 
спостереження та експериментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61851  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Ільченко Наталія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Мерчандайзинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику проведено дослідження проблем впровадження 
інструментів мерчайдайзингу підприємствами роздрібної торгівлі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61852  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курякова Людмила Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мудрость жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61853  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсянніков Вячеслав Георгійович  
 
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 "Пересечения нет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61854  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Внукова Наталія Миколаївна, Давиденко Дар'я 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)  Методичні рекомендації "Алгоритм вибору найкращого об'єкту 
інвестування на основі системи підтримки прийняття рішень (СППР) 
Decision Grid"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
СППР Decision Grib має широкий спектр застосування при виборі 
об'єктів інвестування, в тому числі це дозволяє інвестору здійснити 
обґрунтований вибір найвигіднішого об'єкту житлової нерухомості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61855  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскун Станіслав Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Маркетопт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення "Маркетопт" представлене стилізованим 
малюнком сонця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61856  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угніч Григорій Анатолійович, Комишан Юлія Олександрівна, Носкіна 

Наталя 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)  Письмовий твір "Навчальна програма з позашкільної освіти 

соціально-реабілітаційного напряму Школа вожатого "Зоряний 
небосхил" ("Навчальна програма "Зоряний небосхил")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма направлена на встановлення єдиної кваліфікаційної 
підготовки вожатих. Програма спрямована на змістовну організацію 
дитячого дозвілля із спрямуванням на базову підготовку майбутніх 
кадрів для роботи вожатими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61857  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єв Василь Олексійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізард Софт Сервіс" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "LS Portal"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма - це внутрішній портал для співробітників компанії, 
призначений для поліпшення комунікацій, впровадження 
корпоративної культури, збільшення рівня інформованості персоналу 
та сумісної роботи в групах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61858  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернуха Ольга Юріївна, Чапля Євген Ярославович, Гончарук 

Володимир Євтихієвич, Білущак Юрій Ігорович, Давидок Анастасія 
Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет програм для розрахунку дифузійних 

потоків у двофазних тілах випадкової шаруватої структури 
("FlowRan")" ("Пакет програм "FlowRan")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пакет програм призначений для кількісного і якісного аналізу 
дифузійних потоків мігруючої речовини у випадково неоднорідних 
шаруватих тілах з різними конфігураціями фаз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61859  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філонов Кирило Сергійович, Пономарьов Євген Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Стихия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник пісень: "Стихия", "Тантра", "На пристани", "Превращения", 
"Задумчивая, "Храни", "Мы c тобой".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61860  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молочко Євген 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)  Збірник сценаріїв фільму "Все еще живой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61861  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісничий Василь Васильович, Панасенко Ірина Миколаївна, 

Токаренко Володимир Олександрович  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-публіцистичний нарис "Модернізація територіальної 

організації влади в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрито тему територіальної організації влади в Україні, 
починаючи з сивої давнини і до сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61862  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Яна Сергіївна (Nаnna)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Серед тисячі людей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61863  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозова Марія Євгенівна, Лака Жанна Олегівна (Иванна Лака), 
Грабар Роман Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повнометражний художній фільм "Іволга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61864  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Сергій Анатолійович  
 
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 ескізів "ЕКО Ферма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61865  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Анатолій 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 "Позволь тебя любить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61866  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Анатолій 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 "Романс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61867  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилаєв Олександр Володимирович  
 
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)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Концепия фирменного 

магазина-кофейни "С&T Coffeе&Tea Shop"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61868  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Днєпрова (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)  Збірка прозових, віршованих та драматичних літературних творів 

"НЕНАЗЫВАЕМОЕ" (сказки для  взрослых)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка літературних творів включає казки, п'єсу та вірші, яких 
об'єднує філософський характер творів, їх морально-етичне 
спрямування та високий гуманізм.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61869  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диана Ясная (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 "Мечты сбываются"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Життя героїні йшло своєю чергою. Несподівано з'являється 
привабливий і талановитий... Любов вихором вривається і настає 
момент вибору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61870  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупринка Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для автоматизованого проектування 

декоративних елементів жіночих сумок "Автоматизоване 
проектування декоративних елементів жіночих сумок" ("АПДЕЖС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма включає в себе вибір необхідної конфігурації декоративного 
елемента із меню допустимих конфігурацій декоративних елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61871  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупринка Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для автоматизованого проектування деталей 

жіночих сумок "Автоматизоване проектування деталей жіночих 
сумок" ("АПДЖС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма включає в себе вибір необхідної конфігурації 
деталі із меню допустимих конфігурацій деталей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61872  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зененко Оксана Василівна (Диана Ясная)  
 
Повне ім'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 "Дорога к счастью"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Діна Стенфілд - дружина англійського лорда. Хто б міг повірити, що за 
цим ім'ям ховається та, яку вважали трагічно загиблою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61873  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Динамика машин с упруговязкими 
звеньями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61874  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Яна Сергіївна  
 
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 "I won't"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61875  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніа Дітківська (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Зоя Місячне Сяйво і 13 завдань" ("Зоя Місячне Сяйво")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зоя Блек дізнається, що походить з іншого світу. За допомогою друзів 
та сови їй доведеться пройти тринадцять небезпечних завдань, дістати 
камінь Адамант. Команда протистоятиме небезпечним емптісам, які 
співрацюють з владою Росії та прагнуть захопити обидва світи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61876  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курята Анатолій Миколайович (Nikita Gross / Никита Гросс)  
 
Повне ім'я або 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 лети"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61877  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халус Ігор Віталійович (Khalus)  
 
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 "Тримай мене за руку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61878  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Іван Петрович, Найденко Катерина Андріївна, Коропець 
Лариса Анатоліївна, Антонюк Тетяна Андріївна, Журавель Михайло 
Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика використання поліморфізму білків за 
локусом гену капа-казеїну як засобу підвищення білковомолочності 
корів та сиропридатності молока"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дослідження вітчизняних вчених щодо використання в розведенні 
молочної худоби ДНК-технологій з маркування тварин за геном капа-
казеїну недостатні, а наявна інформація має фрагментарну сутність і не 
дає повної характеристики поширення геному тварин на 
популяційному рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61879  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Максим Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61880  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роботько Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень та віршів "Струни душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61881  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черниш Роман Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІБРА-КОНСАЛТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "LIBRAPOSISO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує функції банківського і торгового терміналу при 
обслуговуванні платіжних карток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61882  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Віталій Володимирович, Лейких Владислав Ігорович, 

Сігаєв Вадим 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 "Інтелектуальна гра 5 в рядок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61883  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Віталій Володимирович, Сігаєв Вадим Віталійович, 
Лейких Владислав 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 "Інформаційна система формування меню 
ресторану"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61884  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Віталій Володимирович, Сігаєв Вадим Віталійович, 
Лейких Владислав 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 "Інформаційно-управляюча система обліку 
транспортних перевезень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61885  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецький Микита Олександрович (niki)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "В Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма створюється для спілкування та орієнтована  на 
українське населення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61886  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Листопад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61887  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Грустим"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61888  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Он решил за нас давно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61889  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Город"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61890  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Самая короткая пьеса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61891  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Наталія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Я ніколи тобі не казала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61892  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Паламаренко Любов Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Кломп'ютерна програма "Інформаційна технологія захисту вмісту 
контенту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може використовуватись установами, які займаються 
розробкою та обслуговуванням веб-сайтів, для забезпечення 
конфіденційності та безпеки вмісту контенту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61893  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатов Олександр Володимирович, Літафай Євгеній Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Повнолуння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61894  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рукавіцин Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Рудничная азбука начала ХХ века" ("Рудничная азбука")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історико-краєзнавче видання,  присвячене рудничому ділу на 
Криворіжжі початку ХХ століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61895  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринчук Наталія 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 "Колискова для мами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61896  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина 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 "Сніданок мушкетерів в Ля Рошель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині чотири французькі мушкетери за сніданком на фоні 
природи. Матеріал: ляльки-мотанки, шовк, пір'їни, штучні рослини, 
пап'є-маше. Розмір картини 50см*40см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61897  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина 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 "Букет для Французів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синій колір на картині передає дух свободи французького народу. 
Рожеві квіти - це вишукані жінки Франції. Матеріал: шовк, штучні 
квіти та пір'їни. Рама - дерево. Розмір картини 40см*80см.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61898  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина 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 "Дама з камеліями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На цій картині відтворено яскравість і в той же час злидні куртизанок, 
їх прагнення до життя та великої любові. Розмір: 20см*30см. Матеріал: 
шовк, шкіра, бархат, парча, штучні квіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61899  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина 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 "Париж. Мулен Руж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині передається ідея того, як те, що мріється, відбувається 
наяву. Мрія дитинства - побачити Париж, та любов до Франції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61900  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина 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 "Оноре де Бальзак і Евеліна Ганська"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На цій картині передається дух великої любові між Оноре де Бальзаком 
та Евеліною Ганською. В картині елементи одягу та головні убори 
зроблені з хутра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61901  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина 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 "Собор Паризької Богоматері"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На цій картині передано почуття великої любові людини з фізичними 
вадами і наскільки красивими у такої людини є серце та душа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61902  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина 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 "Едіт Піаф. Дебют. Осінь. Париж 1935"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На цій картині передано початок творчого шляху великої співачки 
Едіт Піаф, яка заробляла гроші співом на вулицях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61903  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина Миколаївна  
 
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 "Коронація Наполеона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На цій картині відтворено подію вінчання та коронації Наполеона, 
оскільки, щоб отримати титул імператора, йому потрібно було 
повінчатися з Жозефіною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61904  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина 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 "Змова у Кардинала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На цій картині відтворюються часи кардиналів і передається дух 
боротьби, ненависті, страсті, хоробрості, безумства, жаги до влади та 
помсти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61905  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина 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 "Анна Ярославівна - Королева Франції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На цій картині передано історичний момент налаштування відносин 
Київської Русі та Франції. Матеріал: ляльки-мотанки, хутро, шовк, 
картон, штучні квіти, хутро.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61906  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Мы наверно из разных стран"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61907  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маринюк Володимир Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "В тот день"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61908  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маринюк Володимир Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Это очень важно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61909  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Ты меня никогда не поймёшь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61910  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рикичинська Дар'я Олексіївна  
 
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 інструментальної музики "Мій перший вальс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61911  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Ірина 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 "Орлеанська Діва" (Жанна Д'Арк)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На цій картині передано образ Жанни Д'Арк, яка була богобоязливою 
дівчиною і стала обраницею Бога у визвольній війні, де вона веде 
французький народ на визволення Орлеана під прапором Бога.  
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61912  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короп Микола Олександрович, Константинов Валерій Валерійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Слова до пісні "Марш Збройних Сил України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна ідея маршу викладена в першому куплеті і полягає в тому, що 
під державним прапором нашої Батьківщини на її захист виступають 
Збройні Сили України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61913  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотарьов Алек Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Изменить мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61914  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотарьов Алек Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Двигаюсь к цели"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61915  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотарьов Алек Олегович  
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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 "С Тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61916  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотарьов Алек Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Пойдут дожди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61917  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотарьов Алек Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Маски"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61918  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотарьов Алек Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Навсегда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61919  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарь Марина Юріївна (Mellssa)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Узор любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61920  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемезова Катерина Іванівна (Катя Che)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст до пісні "Пересечения нет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61921  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемезова Катерина Іванівна (Катя Che, Katya Che, Катя Че)  
 
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 "Джампа" ("Jumpa")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61922  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Временной анализ комплексных дискретных сигналов 

на базе комбинированного временного преобразования частотных 
спектров" ("Временной анализ дискретных сигналов")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61923  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 
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 використання "Новый вид торговли 

"ОТТООТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61924  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комплект зображень "Колекція головних уборів зима 2015 - весна 2015 
"BARBARAS-15" ("BARBARAS-15")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплект зображень колекції головних уборів з трикотажного полотна, 
оздоблених цифровою графікою, стразами, металевими, скляними або 
пластиковими аксесуарами, вишивкою, аплікацією, принтами, 
пампонами з хутра або акрилу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61925  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Землянська Аліна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка науково-документальних творів "Володимир Родіонов: хроніка 
життя і творчості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено фотоархів та епістолярій В. Родіонова, 
бібліографію його книг та критичні відгуки на творчість митця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61926  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк Наталія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Лялька ІСТИНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лялька виконана з дотриманням давньої слов'янської традиції наших 
предків, з натуральних матеріалів (льон, бавовна, шерсть).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61927  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2016 Каталог 
Готелів Материк Бангкок, Паттайя, Районг, Хуа Хін, Чіангмай, 
Чіанграй"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелях Материка Таїланду, а саме: 
Бангкок, Паттайя, Районг, Хуа Хін, Чіангмай, Чіанграй.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61928  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2016 Каталог 
Готелів Острови Пхукет, Самуї, Чанг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелях островів Таїланду, а саме: 
Пхукет, Самуї, Чанг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61929  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2016 Каталог 
Готелів Екзотика Пханг нга, Транг, о-ва Пхі Пхі, Острови навколо 
Пхукета, о. Ланта, о. Пханган, о. Тао, о. Самед, о. Куд, Трат, 
Накхонратчасима"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Туристичний каталог - гід по екзотичних готелях Таїланду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61930  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2016 Каталог 
Екскурсій Бангкок, Паттайя, о. Пхукет, о. Самуї, о. Чанг, Хуа Хін, 
Крабі, Чіангмай, Чіанграй"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Туристичний каталог - гід по екскурсіях Таїланду, а саме: Бангкок, 
Паттайя, о. Пхукет, о. Самуї, о. Чанг, Хуа Хін, Крабі, Чіангмай, 
Чіанграй.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61931  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2016 
Ексклюзивний Відпочинок Бангкок, о. Пхукет, Острови навколо 
Пхукета, о. Самуї, о. Пханган, Хуа Хін, Крабі, Пханг Нга, о. Куд, 
Чіангмай, Чіанграй"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Туристичний каталог - гід по Таїланду по готелях VIP-класу, 
запропонованих екскурсіях та програмах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61932  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2016 Діловий 
Туризм Бангкок, Паттайя, о. Пхукет, Хуа Хін, о. Чанг, о. Самуи, 
Районг, Крабі, Кхао Лак, Чіангмай, Чіанграй"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелях для ділового туризму Таїланду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61933  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАЇЛАНД 2016 Нерухомість 

Паттайя, о. Пхукет, о. Чанг, о. Самуі, Хуа Хін"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Туристичний каталог - гід по нерухомості Таїланду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61934  
 
Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмельова Тетяна Федорівна, Знаковська Євгенія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Decision Tree"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для визначення оптимальних рішень в задачах, 
де має місце обмеженість чи неточність інформації. Ступінь неповноти 
даних виражається через функцію розподілу ймовірностей випадкової 
величини і рішення приймається в умовах стохастичної 
невизначеності, тобто ризику.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  61935  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Юрій Васильович, Лисий Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "ЗІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб відображення інформації про 
місцезнаходження та рух об'єкту моніторингу на електронній карті в 
навігаційних сервісах моніторингу транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб дозволяє користувачу навігаційного сервісу інтерактивно 
взаємодіяти з елементами зображення про місцезнаходження та рух 
об'єкту моніторингу на  електронній карті при взаємодії користувача з 
навігаційним сервісом за допомогою ВЕБ-браузера.  
 
  

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бірча Ігор Ярославович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір - Сценарій "Рятівники Алупки" / "Спасатели 
Алупки"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2703  

Дата реєстрації договору                                01.07.2015 

 

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  Бірча Ігор Ярославович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Продакшн Е85"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шабшай Галина Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Теоретично-методичний збірник "Система Shabshai Upgrade (Shabshai 
Upgrade System)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2704  

Дата реєстрації договору                          01.07.2015 

 

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  Шабшай Галина Миколаївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ИННЕР ДИЗАЙН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ізвощик Олександр Володимирович, Перевертайло Юрій Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система мобільних продажів товарів та 
послуг "АНТ" (англ. "ANT")"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2705  

Дата реєстрації договору                          06.07.2015 
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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  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙТІ-ВІК" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙПІЛЕНД"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Чернолясов Владислав Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Карта сферичних панорам ХАІ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2706  

Дата реєстрації договору                                06.07.2015 

 
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  Чернолясов Владислав Олександрович - Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Тітов Дмитро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "PLCSim"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2707  

Дата реєстрації договору                                06.07.2015 

 
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  Тітов Дмитро Сергійович - Національний аерокосмічний університет 

ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванов Андрій Борисович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Loyalty Club"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2708  

Дата реєстрації договору                                 14.07.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРША УКРАЇНСЬКА 
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕНЕРГІЯ-БУРАН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Набок Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Транспортна логістика" ("eSoftLogistics") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2709  

Дата реєстрації договору                                14.07.2015 

 

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 "ІСОФТ" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ІСОФТЛОГІСТИК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сітайло Лілія Валентинівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Обкладинка для посібника з вивчення іноземної мови "The real 
PRINCESS (step 1)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2710  

Дата реєстрації договору                                 14.07.2015 

 

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  Сітайло Лілія Валентинівна - Мороз Сергій Олексійович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дмитрієв Дмитро Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок персонажу" Defman" для 
комп'ютерної прогарми"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2711  

Дата реєстрації договору                                 14.07.2015 
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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  Дмитрієв Дмитро Олександрович - ДЕФКОМ ЛТД (Бі Ві Ай) Лімітед  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Монатик Дмитро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Жарко/Жарко так"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  2712  

Дата реєстрації договору                                 14.07.2015 

 
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  Монатик Дмитро Сергійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Лобода Світлана Сергіївна (LOBODA)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Безответная/Безответная любовь"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  2713  

Дата реєстрації договору                               14.07.2015 

 
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 Лобода Світлана Сергіївна - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осіна Юлія Вікторівна (Осина Юлия Викторовна) (ЮЛЯ ОСИНА-
ФРИДМАН, Юлия Осина-Фридман), Пєтрова Алєксандра Маратовна 
(Петрова Александра Маратовна) (ПАША СЕТРОВА, Петрова Саша 
P.S.)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Надоело/Ять"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2714  

Дата реєстрації договору                                 14.07.2015 
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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  Пєтрова Алєксандра Маратовна (Петрова Александра Маратовна), 
Осіна Юлія Вікторівна (Осина Юлия Викторовна) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пустохіна Єлєна Вячєславовна (Пустохина Елена Вячеславовна) 
(ТОСКАНА)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Одной масти"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2715  

Дата реєстрації договору                                 14.07.2015 

 

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  Пустохіна Єлєна Вячєславовна (Пустохина Елена Вячеславовна) - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хіоро Олексій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільна автобусна каса"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2716  

Дата реєстрації договору                                 14.07.2015 

 

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 підприємство "єТікет" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Гал-Всесвіт"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солтисюк Олег Віталійович, Єгипко Олег Георгійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Графическая информационная система 
транспортной сети железных дорог ТМкарта"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2717  
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Дата реєстрації договору                                16.07.2015 

 

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 "Науково-
впроваджувальна фірма "ТМСофт" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТМСофт"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Смілянець Віталій Вікторович, Яншина Катерина Миколаївна, 

Покутній Михайло Іванович, Радченко Сергій Олександрович, 
Зарочинцев Олександр Георгійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма " Hint Hospitality"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2718  

Дата реєстрації договору                                 16.07.2015 

 
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  Зарочинцев Олександр Георгійович, Радченко Сергій Олександрович, 

Покутній Михайло Іванович, Яншина Катерина Миколаївна - 
Смілянець Віталій Вікторович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Смілянець Віталій Вікторович, Левченко Антон Юрійович, Яншина 

Катерина Миколаївна, Шевчук Олександр Анатолійович, Ушаков 
Микита Олегович, Покутній Михайло Іванович, Радченко Сергій 
Олександрович, Петренко Євгеній Олександрович, Зарочинцев 
Олександр Георгійович, Лукашевич Вадим Васильович, Жук Михайло 
Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Awery System"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2719  

Дата реєстрації договору                                 16.07.2015 

 
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  Жук Михайло Юрійович, Лукашевич Вадим Васильович, Зарочинцев 

Олександр Георгійович, Петренко Євгеній Олександрович, Радченко 
Сергій Олександрович, Покутній Михайло Іванович, Ушаков Микита 
Олегович, Шевчук Олександр Анатолійович, Яншина Катерина 
Миколаївна, Левченко Антон Юрійович - Смілянець Віталій 
Вікторович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобова Ольга Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Музичне мистецтво. 4 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 

Номер реєстрації договору  2720  

Дата реєстрації договору                                20.07.2015 

 

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  Лобова Ольга Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Учбово-видавничий центр "Школяр"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Морозов Дмитро Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твори науково-технічного характеру: "EASYGUM", "PROFIGUM", 

"MAXIGUM", "POLIGUM", "FLEXIGUM", "MULTIGUM", 
"MASTIGUM"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Номер реєстрації договору  2721  

Дата реєстрації договору                                 20.07.2015 

 
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  Морозов Дмитро Олександрович - Козлов Пилип Володимирович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Олександр Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз юліверного виробу "Каблучка "Київ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, ескіз  
 
Номер реєстрації договору  2722  

Дата реєстрації договору                                 21.07.2015 

 
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  Коваленко Олександр Євгенович - Калюжна Тетяна Валентинівна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Олександр Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз ювелірного виоробу "Каблучка "Львів"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, ескіз  
 
Номер реєстрації договору  2723  

Дата реєстрації договору                                 21.07.2015 

 
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  Коваленко Олександр Євгенович - Калюжна Тетяна Валентинівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Олександр Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз ювелірного виробу "Каблучка "Вінниця"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, ескіз  
 
Номер реєстрації договору  2724  

Дата реєстрації договору                                 21.07.2015 

 
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  Коваленко Олександр Євгенович - Калюжна Тетяна Валентинівна  
  
 
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"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2725  

Дата реєстрації договору                                 22.07.2015 

 
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  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" - Державна 

міграційна служба України  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мелащенко Юрій Валентинович, Погромський Костянтин Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Безопасные сообщения и чат" ("Secure 
messages and chad") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2726  

Дата реєстрації договору                                 22.07.2015 

 

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  Погромський Костянтин Юрійович, Мелащенко Юрій Валентинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕК'ЮРІТІ СЕРВІСИЗ 
ГРУП"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шешич Вадім Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис сценарію до аудіовізуального твору - телевізійної програми 
під назвою "REAL БОДРИТ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  2727  

Дата реєстрації договору                                 22.07.2015 

 

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  Шешич Вадім Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГРАВІС-КІНО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соколовський Віктор Сергійович, Мужайло Антон Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Курс "Основи тестування програмного 
забезпечення"  

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2728  

Дата реєстрації договору                                 24.07.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мужайло Антон Анатолійович, Соколовський Віктор Сергійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Брейн Акедемі"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Федоров Сергій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Rata@net"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2729  

Дата реєстрації договору                                 24.07.2015 

 
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  Федоров Сергій Сергійович - Публічне акціонерне товариство 

"УкрСиббанк"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв Михайло Степанович, Ткач 

Костянтин Іванович, Петкогло Анатолій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерні програми "Автоматизована інформаційна система 

прийому і обліку платежів населення "Пункт прийому платежів 
населення-онлайн", "Автоматизована інформаційна система прийому і 
обліку платежів населення "Адміністрування роботи бізнес-логіка 
процесів", "Автоматизована інформаційна система прийому і обліку 
платежів населення "Адміністрування роботи банку/відділення"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2730  

Дата реєстрації договору                                 28.07.2015 

 
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  Петкогло Анатолій Миколайович, Ткач Костянтин Іванович, Радєв 

Михайло Степанович, Нікітін Дмитро Миколайович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ГЕРЦ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв Михайло Степанович, Ткач 
Костянтин Іванович, Петкогло Анатолій Миколайович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система приймання 
платежів населення"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2731  

Дата реєстрації договору                                28.07.2015 

 

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  Петкогло Анатолій Миколайович, Ткач Костянтин Іванович, Радєв 
Михайло Степанович, Нікітін Дмитро Миколайович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ГЕРЦ-УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Микола Злотніцький, Олександр Ліщинський  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Оголошення України. Категорії Авто, Нерухомість та 
Загальні оголошення"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  2732  

Дата реєстрації договору                                28.07.2015 

 

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  Олександр Ліщинський, Микола Злотніцький - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Онлайн Транзекшнс ОУ" 
(INTERNATIONAL ONLINE TRANSACTIONS OU)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кисельов Дмитро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сайт www.chernovetskiy.com.ua"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2733  

Дата реєстрації договору                                31.07.2015 

 

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  Кисельов Дмитро Сергійович - Черновецький Леонід Михайлович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коваль Любомир Богданович, Кулик Ростислав Орестович, Бондар 
Олександр Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Promoter 2.0" ("Система управління квитковим 
господарством")" ("Promoter 2.0") 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2734  

Дата реєстрації договору                                06.08.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бондар Олександр Васильович, Коваль Любомир Богданович - Янюк 
Олександр Васильович, Бачинський Володимир Михайлович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Яковлева Наталія Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка "Восточные страсти"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2735  

Дата реєстрації договору                                14.08.2015 

 

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  Яковлева Наталія Вікторівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТАР МЕДІА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Роздобудько Ірен Віталіївна, Шкурко Діляра Хатіловна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка "София"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2736  

Дата реєстрації договору                                14.08.2015 

 

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  Шкурко Діляра Хатіловна, Роздобудько Ірен Віталіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "СТАР МЕДІА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сірик Віктор Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Графічні зображення для упаковки препарату 
Реналган (два варіанти)"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2737  

Дата реєстрації договору                                14.08.2015 

 

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  Сірик Віктор Андрійович - Приватне акціонерне товариство "Лекхім"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павленко Анатолій Федорович, Лук'яненко Дмитро Григорович, 
Наливайко Анатолій Петрович, Колот Анатолій Михайлович, 
Оболенська Тетяна Євгенівна, Данюк Василь Макарович, Чабанюк 
Ольга Анатоліївна, Криворучко Ольга Олександрівна, Губіна Алла 
Володимирівна, Овсяннікова Тетяна Василівна, Кузьменко Людмила 
Григорівна, Паценко Олег Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Статут Державного вищого 
навчального закладу "Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана" ("Статут ДВНЗ КНЕУ ім. В. 
Гетьмана") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2738  

Дата реєстрації договору                                17.08.2015 

 

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  Паценко Олег Юрійович, Кузьменко Людмила Григорівна, 
Овсяннікова Тетяна Василівна, Губіна Алла Володимирівна, 
Криворучко Ольга Олександрівна, Чабанюк Ольга Анатоліївна, 
Данюк Василь Макарович, Оболенська Тетяна Євгенівна, Колот 
Анатолій Михайлович, Наливайко Анатолій Петрович, Лук'яненко 
Дмитро Григорович, Павленко Анатолій Федорович - Державний 
вищий навчальний заклад "Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гриценко Олександр Леонідович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів екскурсійної програми: "Древний Киев", 
"Киев Сакральный", "Духовная святыня Украины-Руси - Киево-
Печерская Лавра", "Киев Революционный"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

604 

Номер реєстрації договору  2739  

Дата реєстрації договору                                 17.08.2015 

 

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  Гриценко Олександр Леонідович - Сукачев Дмитро Сергійович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гнип Олександр Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Соціальна мережа MyPlace"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2740  

Дата реєстрації договору                                 17.08.2015 

 
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  Гнип Олександр Сергійович - Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Курочка Павло Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Планувач робочого часу"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2741  

Дата реєстрації договору                                 17.08.2015 

 
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  Курочка Павло Сергійович - Національний аерокосмічний університет 

ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рудой Костянтин Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Синхронізація файлів"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2742  

Дата реєстрації договору                                 17.08.2015 
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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  Рудой Костянтин Володимирович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Буряк Михайло Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Організатор зустрічей"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2743  

Дата реєстрації договору                                 17.08.2015 

 
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  Буряк Михайло Дмитрович - Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Анищенко Олександр Олександрович, Гаврилюк Роман 

Олександрович, Рудь Олександр Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "AdMaster"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2744  

Дата реєстрації договору                                 20.08.2015 

 
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  ЛІГЕТОР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LIGETOR TRADINQ LIMITED), 

Лігетор Трейдінг Лімітед (Ligetor Trading Limited) - ДАЙРЕСТРІ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (DIRESTRY ENTERPRISES LIMITED)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Корпо"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2745  

Дата реєстрації договору                                 20.08.2015 
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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  Фізична особа-підприємець Гінтов Вадим Олегович - Янковскі Роберт 
Гжегож  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Рітейл"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2746  

Дата реєстрації договору                                 20.08.2015 

 

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 Гінтов Вадим Олегович - Янковскі Роберт 
Гжегож  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Мобайл"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2747  

Дата реєстрації договору                                 20.08.2015 

 

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 Гінтов Вадим Олегович - Янковскі Роберт 
Гжегож  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бабій Микола Олександрович, Макаренко Євген Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методика 
обучения по специальности Тестировщик программного обеспечения с 
коучингом гарантированного трудоустройства"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2748  
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Дата реєстрації договору                                 25.08.2015 

 

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  Бабій Микола Олександрович - Макаренко Євген Миколайович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бабій Микола Олександрович, Макаренко Євген Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методика 

обучения по сдаче международного экзамена ISTQB Foundation Level"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Номер реєстрації договору  2749  

Дата реєстрації договору                                 25.08.2015 

 
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  Бабій Микола Олександрович - Макаренко Євген Миколайович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бабій Микола Олександрович, Макаренко Євген Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник літературних письмових творів навчального характеру 

"Сборник учебных материалов по подготовке ИТ тренеров по 
направлениям: Project Management, Testing and Quality Assurance, 
Frontend Development, JAVA, Android, iOS"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  2750  

Дата реєстрації договору                                 25.08.2015 

 
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  Бабій Микола Олександрович - Макаренко Євген Миколайович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бобир Валентина Григоріївна, Шевчук Марина Михайлівна, 
Кульдебюк Анастасія Юріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Науково-освітній 
твір "Комплексна програма розвиткку і навчання дітей від одного до 
шести років "ЕКО-ЕВРІКА" ("ЕКО-ЕВРІКА") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Номер реєстрації договору  2751  

Дата реєстрації договору                                 28.08.2015 

 

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  Кульдебюк Анастасія Юріївна, Шевчук Марина Михайлівна, Бобир 
Валентина Григоріївна - Сташук Марія Ігорівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лєбєдєв Михайло Геннадійович, Лєбєдєв Олексій Михайлович, 
Каневський Леонід Олександрович (Леон Кенні), Зоріна Анастасія 
Анатоліївна, Янченко Євген Володимирович, Токарєв Михайло 
Валерійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Наївне малярство Михайла Онацька"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2752  

Дата реєстрації договору                                 31.08.2015 

 

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  Токарєв Михайло Валерійович, Янченко Євген Володимирович, 
Зоріна Анастасія Анатоліївна, Каневський Леонід Олександрович, 
Лєбєдєв Олексій Михайлович - Лєбєдєв Михайло Геннадійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Чистильщик офисов Full House", "Из Архива памяти", 
"Своя собственная Лампа", "Косте Кинскому посвящается", "Дождь 
время надежды", "Кто смеется над позолоченными бабочками?", "Шляпа 
Бонапарта", "Не поверят", "Подарочек на день рожденья", "Ночной 
почтальон", "Возвращение", "Дорого обойдется", "Черный летчик", 
"Ваня", "Три звонка справедливости", "Урсула", "Юруа Бубусуги", 
"Награда за Жизнь", "Чистильщик офисов 2", "56-е декабря", "Львиная 
Доля", "Ключи от Лифта", "Тень номер 3", "Чаепитие в Шкафу", 
"Небоскреб для "Колибри", "Любовь", "Кормление Диких пчел", 
"Эвакуатор", "Аукцион Пустоты Часть 1 и часть 2", "Фиолетовая 
полночь", "Направление предназначения", "Антисказочник", "Сезон 
чужих дождей", "Хозяйка кролика", "Пропасть на двоих", "Полет 
пластилинового самолетика", "Завтра должно быть вчера", "Левосудие", 
"Крик стрекозы", "Шельф", "Белое облако", "Формула Джина", 
"ЧерноLOVE", "Диверс", "Подселение или Тень варенья"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2753  
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Дата реєстрації договору                                 01.09.2015 

 

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  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ААА-ПАБЛИШИНГ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шишов Дмитро Володимирович, Мічковський Іван Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Техническая документация на 
беспилотный авиационный комплекс"  

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2754  

Дата реєстрації договору                                 01.09.2015 

 

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  Мічковський Іван Миколайович, Шишов Дмитро Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕФСИ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клайв Вуджер  (Clive Woodger)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір (з ілюстраціями) "Малый Бренд-бук ООО 
Издательства "Эксмо" по идентификации бренда"; твір 
образотворчого мистецтва - малюнок "Логотип ООО "Издательство 
"Эксмо"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2755  

Дата реєстрації договору                                 03.09.2015 

 

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  Компанія  "SCG London" ("Ес Сі Джі Лондон") - Общєство с 
ограніченной отвєтствєнностью "Іздатєльство Ексмо"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зафер Гюлер  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори  образотворчого мистецтва (малюнки) "Alexandria", "Atlantis", 
"Hamburg"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2756  

Дата реєстрації договору                                 07.09.2015 

 

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  Акціонерна корпорація текстильної промисловості "КАДИФЕТЕКС" 
("KADIFETEKS") - Приватне підприємство "Квазар Студіо"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шишов Дмитро Володимирович, Мічковський Іван Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Техническое описание и 

характеристики "БПЛА SkyCOM" ("SkyCOM") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Номер реєстрації договору  2757  

Дата реєстрації договору                                 11.09.2015 

 
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  Мічковський Іван Миколайович, Шишов Дмитро Володимирович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕФСИ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шишов Дмитро Володимирович, Мічковський Іван Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Техническое описание и 

характеристики "БПЛА OBSERVER-S" ("OBSERVER-S") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
 
Номер реєстрації договору  2758  

Дата реєстрації договору                                 11.09.2015 

 
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  Мічковський Іван Миколайович, Шишов Дмитро Володимирович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕФСИ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва (малюнок) "MANHATTEN"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2759  

Дата реєстрації договору                                 15.09.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хандрос Роллан Володимирович - Приватне підприємство "Квазар 
Студіо"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 

Чуєнков Віктор Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная игра "Королевский Сад" / 

"Royal Garden"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2760  

Дата реєстрації договору                                 16.09.2015 

 
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  Костров Петро Савелійович, Саутьонков Микола Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ландшафтний дизайн"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  2761  

Дата реєстрації договору                                 16.09.2015 

 
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 "ИНСТРОЙ" - Костров 

Вячеслав Петрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Костров Петро Савелійович, Саутьонков Микола Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Ландшафтний дизайн - 2009"  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

612 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  2762  

Дата реєстрації договору                                 16.09.2015 

 
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 "ИНСТРОЙ" - Костров 

Вячеслав Петрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Фрайман Фаіна Яковлєвна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічний твір "РОЗРОБКА ПОЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

В ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ТА УПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ 
"ШЕР"/  ГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ "РАЗРАБОТКА 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА И УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ "ШЕР"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  2763  

Дата реєстрації договору                                 16.09.2015 

 
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  Фрайман Фаіна Яковлєвна - Общєство с ограніченой 

ответственностью "Мєждународноє общество "Біомєдіціна"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Білякович Олег Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Математична 

обробка даних методами покрокової множинної регресії"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  2764  

Дата реєстрації договору                                 17.09.2015 

 
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  Білякович Олег Миколайович - Національний транспортний 

університет  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Єрко Владислав Едуардович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка зображень для карт гральних "Пекельна Хоругва"  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  2765  

Дата реєстрації договору                                 22.09.2015 

 
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  Єрко Владислав Едуардович - Бєлойван Юрій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дмитриченко Олена Михайлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень для карт гральних "Корчма" Тарас Бульба"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2766  

Дата реєстрації договору                                 22.09.2015 

 

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  Єрко Владислав Едуардович - Бєлойван Юрій Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дмитриченко Олена Михайлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа модулів єдиної банківської 
заявки"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2767  

Дата реєстрації договору                                 22.09.2015 

 

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  Дмитриченко Олена Михайлівна - Лунар Гуард ЛП (LUNAR GUARD 
LP)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Богдановський Вадим Геннадійович, Карасинський Ігор Олегович, 
Гордієнко Юрій Євгенович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "POS ExpertLinux Pro" версія 1.1 для 
автоматизації торговельного залу підприємств роздрібної та оптової 
торгівлі" ("POS ExpertLinux Pro" ) 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2768  

Дата реєстрації договору                                  22.09.2015 

 

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 "Систем Груп Україна"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Семенюк Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система мобільної торгівлі PepsiPOS"   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2769  

Дата реєстрації договору                                 22.09.2015 

 
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 "Систем Груп Україна"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Семенюк Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Datecs CashLoader для касових апаратів МР - 

50/500/5000"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2770  

Дата реєстрації договору                                 22.09.2015 

 
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 "Систем Груп Україна"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Семенюк Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Зовнішня компонентна система 
"1С:Підприємство" Datecs CashServicе для касових апаратів МР-
50/500/5000"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2771  

Дата реєстрації договору                                 22.09.2015 

 

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 "Систем Груп Україна"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кротов Микола Ігорович, Волковецький Сергій Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
підсистеми взаємодії для оформлення, видачі, обміну, переоформлення, 
продовження строку дії, пересилання, вилучення, повернення державі, 
визнання недійсними та знищення дипломатичного паспорта України, 
службового паспорта України та паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон, що оформлюються МЗС та ЗДУ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2772  

Дата реєстрації договору                                 23.09.2015 

 

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  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" - Державна 
міграційна служба України  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Мобайл ПіБанк АйОЕс" ("IB Mobile 
PBank IOS") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2773  

Дата реєстрації договору                                 24.09.2015 

 

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 Гінтов Вадим Олегович - Янковскі Роберт 
Гжегож  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Мобайл ДіБанк Андроїд" ("IB Mobile 
DiBank Android") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2774  

Дата реєстрації договору                                 24.09.2015 

 

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 Гінтов Вадим Олегович - Янковскі Роберт 
Гжегож  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Рітейл ПіБанк" ("IB Retail PBank") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2775  

Дата реєстрації договору                                 24.09.2015 

 

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 Гінтов Вадим Олегович - Янковскі Роберт 
Гжегож  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Рітейл МБанк" ("IB Retail MBank") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2776  

Дата реєстрації договору                                 24.09.2015 

 

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 Гінтов Вадим Олегович - Янковскі Роберт 
Гжегож  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Рітейл ДіБанк" ("IB Retail DiBank") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2777  

Дата реєстрації договору                                 24.09.2015 

 

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 Гінтов Вадим Олегович - Янковскі Роберт 
Гжегож  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Рітейл СА" ("IB Retail CA") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2778  

Дата реєстрації договору                                 24.09.2015 

 

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 Гінтов Вадим Олегович - Янковскі Роберт 
Гжегож  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Рітейл БІС" ("IB Retail BIS") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2779  

Дата реєстрації договору                                 24.09.2015 

 

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 Гінтов Вадим Олегович - Янковскі Роберт 
Гжегож  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва (малюнки) "ALISA", 

"AQUARELLE", "BAHRAIN", "BREEZE", "CURL", "DIANA", 
INDIA", "LEWIS", "LIGHTNING", "MAROCCO", "MIST", "PINE", 
"RAJA", "SAFARI", "SCOTCH", "SCOTCH STRIPE", "SHARPEI", 
"TYPHOON", "VENICE", "VISANOVA", "VIVIAN", "WAVES"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  2780  

Дата реєстрації договору                                 28.09.2015 

 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Хандрос Роллан Володимирович - Приватне підприємство "Квазар 

Студіо"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Булах Владислав Сергійович, Шмалій Іван Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом під назвою "Утро без тебя"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  2781  

Дата реєстрації договору                                 29.09.2015 

 
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  Шмалій Іван Андрійович, Булах Владислав Сергійович - Ситнік 

Владислав Анатолійович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Малашкін Олєг Владіміровіч (Малашкин Олег Владимирович)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "К Черту любовь"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  2782  

Дата реєстрації договору                                 29.09.2015 

 
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  Малашкін Олєг Владіміровіч - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осадчук Андрій Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Тени"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2783  

Дата реєстрації договору                               29.09.2015 

 

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  Осадчук Андрій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осадчук Андрій Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не люби / Не люби меня"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2784  

Дата реєстрації договору                                 29.09.2015 

 

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  Осадчук Андрій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
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Номер свідоцтва, 
 дата видачі 

Повне найменування 
організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво №  
1/2003  
від 08.07.2003 
 

Всеукраїнське об'єднання 
суб'єктів авторських і 
суміжних прав "Оберіг"  

Управління на колективній 
основі майновими правами 
суб'єктів авторського права, 
виконавців, виробників фо-
нограм, виробників 
відеограм 

вул. Пушкінська, 32,    
м. Київ, 01004 
 

Свідоцтво №  
3/2003  
від 22.08.2003 
 

Державна організація 
"Українське агентство з 
авторських та суміжних 
прав"  

Управління на колективній 
основі майновими правами 
суб'єктів авторського права і 
суміжних прав (переважно 
здійснює управління майно-
вими правами суб´єктів ав-
торського права) 

вул. Б. Хмельницького, 
41-а, м. Київ, 01030 

Свідоцтво №  
4/2003  
від 22.08.2003 
 

Об'єднання підприємств 
"Український музичний 
альянс" 

Управління на колективній 
основі майновими правами 
суб'єктів авторського права і 
суміжних прав 

вул. Артема, 1-5,         
оф. 614, м. Київ,  
04053 

Свідоцтво №  
5/2003  
від 22.08.2003 
 

Об'єднання підприємств 
"Українська ліга музичних 
прав" 

Управління на колективній 
основі майновими правами 
суб'єктів авторського права і 
суміжних прав 

вул. Шовковична, 10, 
офіс 28, м. Київ, 01021 

Свідоцтво №  
7/2005 від 
26.01.2005 

Асоціація "Дім авторів 
музики в Україні"  

Управління на колективній 
основі майновими правами 
суб'єктів авторського права 

вул. Шовковична, 10,  
оф. 28, м. Київ, 01021 
(для листування) 

Свідоцтво №  
9/2005 від 
12.08.2005 
 

Всеукраїнська громадська 
організація "Автор" 

Управління на колективній 
основі майновими правами 
авторів музичних, 
літературних, музично-
драматичних творів образо-
творчого мистецтва та 
інших, відповідно до пере-
даних в управління прав 

а/с № 22, м. Київ-033, 
01033 

Свідоцтво № 
10/2006 від 
10.03.2006 

Асоціація "Гільдія 
виробників відеограм і 
фонограм"  

Управління на колективній 
основі майновими правами 
виробників відеограм, 
виробників фонограм 

вул. 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 авторського права, 
виконавців, виробників фо-
нограм, виробників 
відеограм 

вул. Михайла Грушевсь-
кого, 28/2, м. Київ, 01021 

Свідоцтво № 
14/2008 від 
01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 
організація 
"Всеукраїнське Агентство 
Авторських Прав"  

Колективне управління 
майновими правами 
суб'єктів авторського права 
та суміжних прав  

вул. Дніпровська Набе-
режна, 26-Ж,  
оф. 5, м. Київ, 02132 

Свідоцтво № 
15/2009 від 
10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 
організація "Агентство 
охорони 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 авторського права і 
(або) суміжних прав 

вул. Микільсько-
Слобідська, 2-Б, оф. 287, 
м. Київ, 02002 
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Номер свідоцтва, 
 дата видачі 

Повне найменування 
організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво № 
15/2010 від 
13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація "СІНЕМА"  

Управління на колективній 
основі майновими правами 
суб'єктів авторського права і 
суміжних прав в 
аудіовізуальній сфері 

вул. Саксаганського, 6, 
кім. 306, м. Київ, 01033 

Свідоцтво № 
16/2010 від 
24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація "Скарбниця 
авторів музики"  

Управління на колективній 
основі майновими правами 
авторів і виконавців 

бул. Шевченка, 54/1, 7 
поверх, м. Київ, 01032 

Свідоцтво № 
17/2010 від 
24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація 
"Всеукраїнська Ліга 
Авторів"  

Управління на колективній 
основі майновими правами 
авторів, виконавців та їх 
спадкоємців 

вул. Солом'янська,1,  
оф. 802-803, м. Київ, 
03035 

Свідоцтво № 
19/2011 від 
24.01.2011 

Приватна організація 
"Українська ліга авторсь-
ких і суміжних прав"  

Управління на колективній 
основі майновими правами 
суб'єктів авторського права і 
(або) суміжних прав 

вул. 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 авторського права і 
суміжних прав в 
аудіовізуальній сфері 

юридична адреса: 
вул. Дмитрівська, 46,   
м. Київ, 01054; 
 
адреса 
місцезнаходження: 
вул. Артема, буд.  
37-41, 7-й поверх, к. 1а,   
м. Київ, 04053 

Свідоцтво № 
21/2014 від 
08.08.2014 

Всеукраїнська громадська 
організація "Менеджмент 
інтелектуальної 
власності"  

Управління всіма 
категоріями майнових прав 
суб'єктів авторського права 

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 

Свідоцтво № 
24/2015 від 
03.09.2015  

Громадська організація 
"Український авторський 
сервіс" 

Управління на колективній 
основі всіма категоріями май-
нових прав суб'єктів авторсь-
кого права і суміжних прав 

вул. Мечникова, 16,  
оф. 421, м. Київ, 01023;  
тел. (063) 964-00-55 

 



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 здій-
снювати збір і розподіл винагороди 
(роялті) за використання фонограм, 
відеограм, опублікованих з комерці-
йною метою, та зафіксованих у них 
виконань шляхом їх публічного спо-
віщення, в ефір та публічного спові-
щення, 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 коме-
рційною метою фонограм та їх примір-
ників, публічна демонстрація опубліко-
ваних з комерційною метою відеограм 
та   їх примірників у місцях з платним, 
безплатним входом; публічне спові-
щення та ретрансляція (повторне публі-
чне сповіщення) зафіксованих у фоно-
грамах виконань, а також безпосеред-
ньо фонограм, опублікованих з комер-
ційною метою, та їх примірників у пе-
редачах ефірного і (або) супутникового 
радіомовлення; публічне сповіщення та 
ретрансляція (повторне публічне спо-
віщення) зафіксованих у фонограмах і 
(або) відеограмах виконань, а також 
безпосередньо фонограм і (або) відеог-
рам, опублікованих з комерційною ме-
тою, та їх примірників у передачах ефір-
ного і (або) супутникового телебачення, 
кабельного радіомовлення і (або) теле-
бачення чи через мережу Інтернет у по-
рядку, визначеному в постанові Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 
71 "Про затвердження розміру винаго-
роди (роялті) за використання опубліко-
ваних з комерційною метою фонограм і 
відеограм та порядку її виплати", та кон-
троль 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 аль-
янс" 

Уповноважена організація колектив-
ного управління, яка має право здійс-
нювати збирання і розподіл відраху-
вань (відсотків), виплачених вироб-
никами та імпортерами обладнання і 
матеріальних носіїв, із застосуван-
ням яких у домашніх умовах можна 
здійснити відтворення творів і вико-
нань, зафіксованих у фонограмах і 
(або) відеограмах. 

вул. Артема, 1-5,  
оф. 614, м. Київ, 
04053 

Свідоцтво № 3/У 
від 29.12.2014 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнське 
Агентство Авторських Прав"  

Уповноважена здійснювати збирання 
і розподіл між суб'єктами авторсько-
го права і (або) суміжних прав кош-
тів від відрахувань (відсотків) виро-
бниками та імпортерами обладнання 
і матеріальних носіїв, із застосуван-
ням яких у домашніх умовах можна 
здійснити відтворення творів і вико-
нань, зафіксованих у фонограмах і 
(або) відеограмах відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів України 
від 27 червня 2003 року № 992 "Про 
розмір відрахувань виробниками та 
імпортерами обладнання і матеріаль-
них носіїв, із застосуванням яких у 
домашніх умовах можна здійснити 
відтворення творів і виконань, зафік-
сованих у фонограмах і (або) відеог-
рамах". 

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 

60353, 60360, 60463, 60464, 60618, 60664, 60717, 60789, 60981, 61216, 61340, 61373, 
61402, 61662, 61663, 61664, 61665, 61758, 61863 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

60781, 60894, 60896, 60931, 61438, 61439, 61568, 61569, 61570, 61571, 61619, 61620, 
61652 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

60679, 61005, 61006, 61007, 61008, 61206, 61207, 61634, 61635, 61636, 61637, 61638, 
61639, 61640, 61641, 61642, 61643, 61644, 61844, 61845, 61846 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

60346, 60355, 60358, 60361, 60368, 60423, 60462, 60465, 60466, 60467, 60468, 60469, 
60470, 60471, 60473, 60474, 60475, 60478, 60479, 60480, 60481, 60482, 60483, 60484, 
60485, 60486, 60505, 60507, 60526, 60527, 60549, 60566, 60567, 60568, 60569, 60570, 
60571, 60572, 60573, 60574, 60575, 60576, 60577, 60578, 60579, 60580, 60582, 60589, 
60590, 60591, 60593, 60639, 60640, 60641, 60687, 60690, 60696, 60726, 60739, 60740, 
60741, 60742, 60743, 60744, 60745, 60746, 60747, 60748, 60749, 60750, 60751, 60752, 
60753, 60766, 60794, 60822, 60825, 60830, 60831, 60832, 60833, 60834, 60835, 60836, 
60837, 60838, 60839, 60842, 60843, 60844, 60845, 60846, 60847, 60848, 60849, 60850, 
60852, 60853, 60854, 60855, 60856, 60857, 60858, 60859, 60860, 60861, 60862, 60863, 
60864, 60865, 60866, 60867, 60868, 60869, 60870, 60871, 60872, 60873, 60874, 60877, 
60895, 60897, 60899, 60907, 60911, 60912, 60913, 60914, 60915, 60916, 60924, 60955, 
60961, 60969, 60973, 60974, 60975, 60976, 60977, 60993, 61019, 61021, 61061, 61074, 
61076, 61077, 61082, 61083, 61086, 61087, 61101, 61124, 61125, 61126, 61127, 61128, 
61143, 61144, 61145, 61182, 61186, 61214, 61231, 61240, 61288, 61295, 61347, 61348, 
61349, 61350, 61351, 61352, 61354, 61355, 61376, 61409, 61454, 61476, 61477, 61478, 
61479, 61485, 61530, 61549, 61551, 61552, 61563, 61565, 61566, 61567, 61581, 61590, 
61591, 61596, 61615, 61623, 61647, 61681, 61689, 61711, 61732, 61734, 61735, 61737, 
61790, 61815, 61826, 61873 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

60892 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

60349, 60357, 60391, 60424, 60428, 60430, 60431, 60432, 60433, 60434, 60435, 60436, 
60448, 60453, 60457, 60460, 60516, 60517, 60518, 60519, 60524, 60529, 60551, 60558, 
60581, 60583, 60587, 60588, 60594, 60599, 60620, 60621, 60622, 60623, 60624, 60626, 
60627, 60630, 60642, 60644, 60653, 60654, 60661, 60662, 60663, 60692, 60698, 60699, 
60703, 60711, 60718, 60719, 60720, 60738, 60757, 60758, 60759, 60760, 60763, 60776, 
60777, 60778, 60779, 60780, 60788, 60792, 60802, 60804, 60817, 60818, 60884, 60890, 
60891, 60893, 60895, 60898, 60919, 60956, 60966, 60989, 61010, 61011, 61020, 61024, 
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61038, 61070, 61071, 61105, 61106, 61112, 61118, 61119, 61120, 61135, 61136, 61191, 
61192, 61193, 61213, 61262, 61271, 61298, 61299, 61311, 61336, 61358, 61359, 61360, 
61361, 61363, 61394, 61395, 61396, 61397, 61404, 61408, 61423, 61440, 61441, 61444, 
61463, 61481, 61494, 61496, 61497, 61499, 61504, 61505, 61528, 61529, 61536, 61550, 
61553, 61559, 61560, 61564, 61572, 61573, 61574, 61603, 61618, 61621, 61656, 61657, 
61686, 61687, 61712, 61714, 61715, 61730, 61733, 61738, 61747, 61750, 61751, 61770, 
61771, 61788, 61823, 61827, 61848, 61857, 61858, 61870, 61871, 61879, 61881, 61882, 
61883, 61884, 61885, 61892, 61934 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

60348, 60425, 60426, 60427, 60515, 60657, 60658, 60791, 60895, 61456, 61457, 61458, 
61658 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

60347, 60879, 60880 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

60352, 60366, 60367, 60389, 60393, 60394, 60429, 60439, 60464, 60465, 60466, 60467, 
60468, 60469, 60470, 60471, 60473, 60474, 60475, 60477, 60478, 60479, 60480, 60481, 
60482, 60483, 60484, 60485, 60508, 60520, 60521, 60522, 60539, 60553, 60554, 60555, 
60556, 60557, 60584, 60586, 60593, 60613, 60614, 60636, 60638, 60643, 60679, 60687, 
60691, 60693, 60694, 60704, 60708, 60723, 60725, 60736, 60751, 60791, 60800, 60805, 
60811, 60812, 60815, 60820, 60822, 60825, 60826, 60851, 60876, 60877, 60895, 60917, 
60918, 60924, 60932, 60933, 60934, 60935, 60936, 60937, 60938, 60939, 60944, 60947, 
60948, 60952, 60954, 60957, 60960, 60961, 60965, 60978, 60979, 60986, 60987, 61009, 
61017, 61037, 61053, 61054, 61059, 61073, 61076, 61077, 61102, 61113, 61114, 61115, 
61116, 61148, 61153, 61172, 61184, 61230, 61231, 61237, 61256, 61259, 61264, 61290, 
61293, 61300, 61301, 61312, 61333, 61339, 61364, 61376, 61378, 61386, 61388, 61398, 
61399, 61410, 61411, 61412, 61413, 61414, 61415, 61416, 61417, 61418, 61419, 61420, 
61421, 61422, 61426, 61430, 61433, 61456, 61457, 61458, 61480, 61493, 61502, 61527, 
61544, 61551, 61552, 61583, 61585, 61594, 61611, 61612, 61613, 61614, 61615, 61633, 
61648, 61661, 61683, 61685, 61697, 61708, 61709, 61713, 61718, 61719, 61720, 61721, 
61722, 61723, 61724, 61725, 61726, 61727, 61743, 61752, 61769, 61773, 61777, 61778, 
61779, 61780, 61781, 61782, 61783, 61785, 61815, 61816, 61829, 61852, 61856, 61860, 
61867, 61869, 61872, 61894, 61925 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

60472, 60563, 60810, 61431, 61717, 61749, 61819 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

60548, 60552, 60764, 60769, 60770, 60771, 60772, 60773, 60774, 60827, 60881, 60921, 
60922, 60942, 60943, 60945, 61055, 61060, 61062, 61063, 61089, 61103, 61123, 61142, 
61296, 61322, 61366, 61431, 61448, 61459, 61519, 61520, 61523, 61577, 61689, 61690, 
61717, 61784, 61880, 61912, 61920 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

60398, 60399, 60488, 60637, 60925, 61004, 61023, 61462, 61521, 61522, 61524, 61525, 
61580, 61631, 61632, 61868, 61875 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

60363, 60441, 60442, 60628, 60629, 60724, 60852, 60853, 60854, 60855, 60857, 60862, 
60888, 60889, 60953, 60995, 60996, 60997, 60998, 60999, 61000, 61001, 61014, 61027, 
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61028, 61029, 61030, 61031, 61032, 61033, 61034, 61035, 61036, 61040, 61041, 61042, 
61043, 61044, 61045, 61046, 61047, 61048, 61049, 61050, 61051, 61149, 61150, 61151, 
61152, 61154, 61155, 61156, 61157, 61158, 61159, 61160, 61161, 61162, 61163, 61164, 
61165, 61166, 61167, 61168, 61169, 61170, 61171, 61173, 61174, 61175, 61176, 61177, 
61178, 61179, 61180, 61215, 61467, 61468, 61485, 61526, 61597, 61598, 61599, 61650, 
61653, 61654, 61689, 61774, 61787, 61851 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

60422, 60569, 60570, 60579, 60580, 60589, 60590, 60591, 60686, 61349, 61353, 61563, 
61575 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

60461, 60591, 60610, 60721, 60748, 60793, 60797, 60823, 61074, 61214, 61833 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

60388, 60632, 61082, 61109, 61556 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

60361, 60503, 60504, 60574, 60575, 60625, 60652, 60655, 60726, 60745, 60753, 60766, 
60897, 60899, 60907, 61288, 61289, 61295, 61352, 61409, 61516, 61517, 61518, 61543, 
61545, 61548, 61549, 61589, 61590, 61596, 61666, 61667, 61668, 61669, 61670, 61671, 
61672, 61673, 61674, 61675, 61676, 61731, 61732, 61742, 61748 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

60346, 60354, 60355, 60356, 60358, 60368, 60369, 60370, 60371, 60372, 60374, 60375, 
60376, 60377, 60378, 60379, 60380, 60381, 60383, 60384, 60385, 60386, 60387, 60390, 
60392, 60395, 60396, 60397, 60421, 60437, 60438, 60443, 60455, 60458, 60459, 60462, 
60486, 60487, 60489, 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60497, 60498, 
60499, 60500, 60501, 60502, 60505, 60506, 60507, 60511, 60523, 60526, 60527, 60531, 
60532, 60533, 60534, 60536, 60537, 60538, 60546, 60549, 60550, 60564, 60565, 60566, 
60567, 60568, 60571, 60572, 60573, 60576, 60577, 60578, 60582, 60603, 60611, 60612, 
60617, 60633, 60639, 60640, 60641, 60659, 60681, 60682, 60683, 60684, 60685, 60688, 
60695, 60696, 60697, 60700, 60701, 60702, 60714, 60727, 60728, 60729, 60740, 60741, 
60742, 60743, 60744, 60746, 60747, 60749, 60750, 60752, 60761, 60762, 60767, 60782, 
60799, 60801, 60816, 60819, 60828, 60877, 60885, 60886, 60900, 60901, 60908, 60909, 
60910, 60911, 60912, 60913, 60914, 60915, 60916, 60955, 60959, 60969, 60973, 60974, 
60975, 60976, 60977, 60988, 60990, 60992, 60993, 60994, 61002, 61012, 61019, 61021, 
61064, 61065, 61066, 61067, 61068, 61069, 61072, 61075, 61083, 61084, 61085, 61086, 
61087, 61088, 61090, 61091, 61092, 61093, 61094, 61095, 61096, 61097, 61098, 61099, 
61100, 61101, 61108, 61110, 61111, 61117, 61121, 61122, 61124, 61125, 61126, 61127, 
61128, 61129, 61130, 61131, 61133, 61134, 61181, 61182, 61183, 61186, 61190, 61194, 
61208, 61209, 61210, 61211, 61227, 61235, 61236, 61239, 61240, 61243, 61244, 61245, 
61246, 61247, 61253, 61255, 61257, 61258, 61283, 61284, 61285, 61286, 61287, 61291, 
61292, 61294, 61334, 61341, 61345, 61347, 61348, 61351, 61354, 61355, 61374, 61379, 
61380, 61381, 61382, 61392, 61393, 61400, 61403, 61432, 61434, 61436, 61437, 61445, 
61446, 61447, 61449, 61450, 61452, 61453, 61454, 61460, 61464, 61466, 61469, 61470, 
61471, 61472, 61473, 61474, 61476, 61477, 61478, 61479, 61482, 61483, 61495, 61500, 
61530, 61531, 61532, 61533, 61534, 61535, 61537, 61541, 61546, 61547, 61555, 61557, 
61558, 61561, 61565, 61566, 61567, 61581, 61586, 61587, 61588, 61591, 61593, 61595, 
61616, 61617, 61622, 61623, 61624, 61625, 61626, 61627, 61628, 61629, 61630, 61647, 
61659, 61660, 61677, 61678, 61679, 61680, 61681, 61688, 61695, 61711, 61734, 61735, 
61736, 61761, 61765, 61766, 61767, 61775, 61786, 61790, 61793, 61818, 61820, 61821, 
61822, 61826, 61830, 61831, 61832, 61849, 61850, 61854, 61861, 61873, 61878, 61922, 
61935 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

60589, 60680, 60963, 61081, 61270, 61645, 61646, 61923 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

61061 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

61356, 61861 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 

60530, 60675 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

61143, 61144, 61145, 61815 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

60739, 61847 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

60590, 60712, 60713, 61185, 61265, 61266, 61267, 61268, 61269, 61350, 61389, 61390, 
61391, 61405, 61406, 61407, 61562, 61737, 61795, 61796, 61797, 61798, 61799, 61800, 
61801, 61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61812, 
61813, 61814 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

60476, 60560, 60660, 60722, 60830, 60831, 60832, 60833, 60834, 60835, 60836, 60837, 
60838, 60839, 60840, 60841, 60842, 60843, 60844, 60845, 60846, 60847, 60848, 60849, 
60850, 60856, 60858, 60859, 60860, 60861, 60863, 60864, 60865, 60866, 60867, 60868, 
60869, 60870, 60871, 60872, 60873, 60874, 61056, 61078, 61079, 61080, 61227 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

60958, 61058 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

60562, 60765, 60813, 60980, 61025, 61026, 61263, 61307, 61371, 61372, 61375, 61401, 
61429, 61584, 61754 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

60689, 60707, 60732, 60765, 60796, 60878, 60949, 60950, 60951, 61025, 61026, 61104, 
61107, 61132, 61263, 61297, 61307, 61362, 61371, 61372, 61383, 61429, 61791 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

60365, 60528, 60824, 60883, 60920, 60957, 61056, 61273, 61304, 61305, 61310, 61313, 
61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321, 61451, 61487, 61689, 61698, 
61702, 61853, 61910 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

60351, 60364, 60365, 60373, 60382, 60420, 60445, 60446, 60447, 60449, 60450, 60454, 
60525, 60535, 60540, 60541, 60542, 60543, 60544, 60545, 60559, 60561, 60592, 60598, 
60615, 60631, 60634, 60635, 60645, 60646, 60647, 60648, 60649, 60650, 60651, 60674, 
60676, 60677, 60678, 60709, 60710, 60731, 60768, 60775, 60786, 60787, 60803, 60806, 
60807, 60808, 60809, 60814, 60829, 60875, 60882, 60887, 60902, 60903, 60904, 60905, 
60906, 60923, 60940, 60967, 60968, 60970, 60971, 60972, 60982, 60983, 61013, 61015, 
61016, 61018, 61138, 61139, 61140, 61141, 61187, 61188, 61189, 61195, 61196, 61197, 
61198, 61199, 61200, 61201, 61202, 61203, 61204, 61205, 61224, 61225, 61226, 61232, 
61234, 61242, 61272, 61302, 61323, 61324, 61325, 61326, 61327, 61328, 61329, 61330, 
61331, 61332, 61335, 61346, 61357, 61365, 61367, 61368, 61369, 61370, 61377, 61384, 
61385, 61387, 61425, 61427, 61428, 61442, 61461, 61484, 61486, 61506, 61507, 61509, 
61510, 61511, 61512, 61513, 61514, 61515, 61538, 61539, 61540, 61542, 61578, 61579, 
61582, 61592, 61600, 61601, 61602, 61604, 61605, 61606, 61607, 61608, 61609, 61610, 
61649, 61651, 61655, 61682, 61684, 61689, 61691, 61692, 61693, 61694, 61696, 61699, 
61700, 61701, 61703, 61704, 61705, 61706, 61707, 61716, 61727, 61728, 61729, 61739, 
61740, 61741, 61744, 61745, 61746, 61755, 61756, 61757, 61759, 61760, 61762, 61763, 
61764, 61768, 61776, 61789, 61792, 61794, 61859, 61862, 61865, 61866, 61874, 61876, 
61877, 61880, 61886, 61887, 61888, 61889, 61890, 61891, 61893, 61895, 61906, 61907, 
61908, 61909, 61913, 61914, 61915, 61916, 61917, 61918, 61919, 61921 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Обробка фольклору, придатна для сценічного показу 

61306 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

60423, 60520, 60522, 60559, 60665, 60666, 60667, 60668, 60669, 60776, 60780, 60964, 
60981, 61038, 61056, 61238, 61451, 61551, 61552, 61689, 61819, 61824 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

60347, 60348, 60362, 60363, 60364, 60365, 60397, 60440, 60445, 60451, 60452, 60461, 
60472, 60508, 60509, 60510, 60512, 60513, 60520, 60521, 60522, 60528, 60561, 60585, 
60595, 60596, 60597, 60598, 60601, 60613, 60614, 60657, 60658, 60665, 60666, 60667, 
60668, 60669, 60670, 60671, 60672, 60673, 60690, 60691, 60704, 60705, 60706, 60715, 
60716, 60721, 60722, 60733, 60736, 60737, 60755, 60756, 60764, 60783, 60784, 60785, 
60791, 60794, 60800, 60805, 60806, 60807, 60815, 60820, 60822, 60824, 60829, 60879, 
60880, 60895, 60901, 60918, 60922, 60923, 60942, 60945, 60946, 60957, 60960, 60967, 
60970, 60971, 60972, 60982, 60991, 61003, 61009, 61025, 61026, 61052, 61056, 61062, 
61063, 61081, 61089, 61140, 61141, 61142, 61216, 61217, 61220, 61221, 61222, 61223, 
61233, 61238, 61241, 61248, 61249, 61254, 61260, 61261, 61296, 61302, 61308, 61309, 
61310, 61312, 61321, 61322, 61333, 61346, 61377, 61387, 61419, 61420, 61421, 61422, 
61424, 61451, 61455, 61459, 61461, 61484, 61486, 61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 
61492, 61503, 61508, 61515, 61523, 61526, 61551, 61552, 61578, 61579, 61580, 61582, 
61592, 61593, 61594, 61613, 61633, 61648, 61651, 61682, 61684, 61689, 61690, 61716, 
61717, 61718, 61719, 61720, 61721, 61722, 61723, 61724, 61725, 61726, 61727, 61736, 
61753, 61759, 61768, 61772, 61787, 61789, 61817, 61819, 61824, 61828, 61859, 61864, 
61880, 61910, 61924, 61925, 61927, 61928, 61929, 61930, 61931, 61932, 61933 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

60347, 60348, 60456, 61501, 61554 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

60350, 60359, 60363, 60400, 60401, 60402, 60403, 60404, 60405, 60406, 60407, 60408, 
60409, 60410, 60411, 60412, 60413, 60414, 60415, 60416, 60417, 60418, 60419, 60444, 
60451, 60452, 60461, 60514, 60548, 60585, 60595, 60596, 60597, 60600, 60602, 60604, 
60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60613, 60616, 60637, 60656, 60665, 60666, 60667, 
60668, 60669, 60670, 60671, 60672, 60673, 60707, 60724, 60730, 60733, 60734, 60735, 
60754, 60755, 60756, 60783, 60784, 60785, 60795, 60798, 60926, 60927, 60928, 60929, 
60930, 60941, 60946, 60957, 60962, 60984, 60985, 61022, 61039, 61052, 61057, 61137, 
61146, 61147, 61194, 61217, 61219, 61220, 61221, 61222, 61223, 61227, 61233, 61241, 
61250, 61251, 61252, 61254, 61260, 61261, 61303, 61337, 61338, 61342, 61343, 61344, 
61435, 61443, 61475, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61493, 61498, 61508, 61526, 
61576, 61580, 61718, 61719, 61720, 61721, 61722, 61723, 61724, 61725, 61726, 61753, 
61772, 61787, 61817, 61825, 61828, 61834, 61835, 61836, 61837, 61838, 61839, 61840, 
61841, 61842, 61843, 61852, 61855, 61864, 61896, 61897, 61898, 61899, 61900, 61901, 
61902, 61903, 61904, 61905, 61911 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

60614, 61465 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

60723, 60790, 60794, 60821, 61206, 61207, 61212, 61274, 61275, 61276, 61277, 61278, 
61279, 61280, 61281, 61282, 61456, 61457, 61458, 61710, 61844, 61845, 61846, 61924, 
61926 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

61455 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

61218, 61228, 61229, 61308, 61309 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

60362, 60363, 60547, 60601, 60613, 60614, 60619, 60736, 60737, 60791, 60820, 60939, 
61516, 61517, 61518, 61661, 61711, 61791, 61852, 61867 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 60425, 60426, 60427, 60428, 60553 
Atmasfera (псевдонім) 60540, 60540, 60541, 60541, 60541, 60541, 60541, 

60542, 60543, 60544, 60545 
Bonsan (псевдонім) 61828 
GANNA SORBAT (псевдонім) 61312, 61313, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 

61320, 61321, 61322, 61323, 61324, 61325, 61326, 
61327, 61328, 61329, 61330, 61331, 61332, 61333 

GANNA SORBAT, Анна Сорбат (псевдонім) 61314 
MALIKA (псевдонім) 61789 
Meetrich (псевдонім) 61828, 61829 
Robert Thomas Fletcher III (Роберт Томас Флетчер ІІІ) 60825, 60960, 60961 
Syncopation (псевдонім) 60648, 60649, 60651, 60675, 60676 
Абдул-Огли Лариса Володимирівна 61285, 61286, 61290, 61291, 61292, 61293, 61294 
Абрамов Юрій Валерійович 60887 
Абрамова Ірина Василівна 61286 
Абрамова Ірина Олександрівна 60897 
Авраменко Олег Борисович 61051 
Авраменко Олександр Олександрович 61759 
Агєєва Олена Володимирівна 61149 
Адаменко Оксана Олександрівна 61393, 61400 
Аделаджа Сункамі Сандей 60468, 60469, 60470, 60471, 60473, 60474, 60475, 

60478, 60479, 60480, 60481, 60482, 60483, 60484, 
60485, 60932, 60933, 60935, 60938 

Аделаджа Сункамі Сендей 60934, 60936, 60937 
Азьмук Любов Анатоліївна 61259 
Александров Микола Степанович 61775 
Алексеєнко Наталія Василівна 61541, 61833 
Алексійчук Володимр Миколайович 61775 
Алексійчук Микола Миколайович 60476, 61078 
Алєксєєва Ірина Іванівна (Ирэн Димарк) 60876 
Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна 60476 
Алєхіна Анастасія Валеріївна 60735 
Алісова Олександра Іванівна 61017 
Алішер Анна Вікторівна 61744 
Алла Несвіт (псевдонім) 60836, 60871 
Аман Світлана Олександрівна 61819 
Андреєв Олександр Віталійович 61533, 61534 
Андронов Володимир Анатолійович 60899 
Андрощук Геннадій Олександрович 60695 
Андрощук Ігор Петрович 61100 
Андрощук Ірина Василівна 61100 
Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana) 60446, 60447, 60882, 60883, 61745, 61746 
Андрусишина Ірина Миколаївна 61090 
Анісімов Микола Вікторович 60969 
Анісімов Олександр Михайлович 61485 
Анісімова Вікторія Олександрівна 61114 
Анісімова Олена Едуардівна 61404 
Анісімова Ольга Вікторівна 60702 
Анна Днєпрова (псевдонім) 61868 
Антонов Олександр Олександрович (Antonov 
Alexander Alexandrovich) 

61482, 61483 

Антонюк Андрій Валерійович 60989 
Антонюк Євген Станіславович 60547, 60554, 60555, 60556, 60557 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Антонюк Тетяна Андріївна 61878 
Анфімова Галина Вікторівна 60781 
Анциферова Ольга Олександрівна (Сушкова Ольга) 61357 
Апанасенко Генадій Леонідович 61002 
Апостолова Галина Вадимівна 60847 
Арапов Сергій Миколайович 61463 
Арешонков Віталій Володимирович 61078, 61080 
Аристова Людмила Сергіївна 61148, 61173 
Артемчук Анатолій Пилипович 60886 
Архипова Юлія Олегівна 61248, 61249 
Астістова Тетяна Іванівна 61550 
Атаманов Руслан Олегович 61383 
Ахтирський Дмитро Володимирович 60877 
Бабаджанян Олена Миколаївна 61541 
Бабаєва Ніна Антонівна 60696 
Бабенко Юлія Василівна 61010, 61336 
Бабинін Валерій Петрович 61364 
Бабіч Надія Денисівна 61797, 61798 
Бадіон Юрій Олексійович 61499 
Бадовський Олександр Васильович 61408 
Бадоєв Алан Казбекович 61780, 61781, 61782, 61783 
Бажин Ігор Сергійович 61061 
Базалій Валерій Васильович 61590 
Базилевич Володимир Іванович 61021 
Базілевич Ксенія Олексіївна 61444 
Бай Сергій Іванович 60695 
Байнер Надія Валеріївна 61686 
Байрамов Ешгін Алі Огли 61093, 61094, 61095 
Бакай Сергій Миколайович 61698, 61699, 61700, 61701, 61702, 61703, 61704, 

61705, 61706, 61707 
Балан Павло Георгійович 60854 
Баландіна Надія Францівна 61215 
Балик Надія Романівна 61647 
Балтрушайтітє Дана Томасівна 60631 
Балюк Віктор Миколайович 61568 
Банщиков Петро Гаврилович 61259 
Баранова Людмила Миколаївна 61568, 61570 
Барановська Оксана Дмитрівна 61073 
Барилович Леонід Павлович 60752 
Барильник-Куракова Оксана Анатоліївна 60697 
Баришевська Ірина Юріївна 61592 
Барна Марія Михайлівна 61405 
Барна Ольга Василівна 61164, 61171 
Барскова Вікторія Вікторівна 61429 
Бар'яхтар Віктор Григорович 61028 
Басай Надія Пилипівна 61266 
Батенко Людмила Павлівна 60502, 61259 
Бахішев Горхмаз Нурі-Огли 60993 
Бахолдіна Олена Іванівна 60992 
Бац Лєна Іванівна 61073 
Бачуріна Інна Володимирівна 61603 
Башкіна Аліна Едуардівна 61365, 61366, 61367, 61368, 61369 
Бебешко Жанна Іванівна 60789 
Беженар Юлія Рустамівна 60968 
Безгодкова Аліна Олександрівна 60359 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Безносюк Олена Іванівна 61054 
Бейнер Петро Сергійович 61686 
Бекетова Галина Володимирівна 61541, 61833 
Беліченко Олена Петрівна 61436 
Бендюг Владислав Іванович 60817, 60818 
Бербец Віталій Васильович 61100 
Бердай Абдельмажид 60355 
Берднік А.Б. (псевдонім) 60511 
Бережний В'ячеслав Володимирович 61833 
Береславська Валентина Іванівна 60840 
Берест Галина Григорівна 61382 
Бех Іван Дмитрович 61467, 61468 
Бєлєвцев Олександр Рудольфович 61437 
Бєлєнков Віталій Валентинович 60757, 60758, 60759, 60760 
Бєлоусова Ольга Юріївна 61541 
Бєляєв Геннадій Іванович 61645, 61646 
Бикова Катерина Іванівна 61163 
Биковська Лариса Борисівна 60748 
Бирсан Юлія Олександрівна 60683 
Бицько Оксана Костянтинівна 61154 
Биченков Василь Васильович 61481 
Бібік Надія Михайлівна 61031 
Бідняк Михайло Несторович 60569, 60570 
Біланюк Сергій Віталійович 60615 
Білецька Марина Валентинівна 61659 
Білецький Анатолій Якович 60622, 61105, 61106, 61747 
Білий Андрій Костянтинович 61381, 61382 
Білик Олександр Вікторович 61395 
Білова Олена Сергіївна 60423 
Білоус Ірина Володимирівна 61079 
Білоусько Яків Карпович 61775 
Білущак Юрій Ігорович 61858 
Біляєв Олександр Олександрович 61568 
Білякович Олег Миколайович 60751, 61082, 61561 
Білянська Юлія Сергіївна (Юлія Ларосса) 61527 
Бірюк Ірина Авенірівна 61194 
Бісікало Олег Володимирович 60792 
Благодаренко Людмила Юріївна 61115 
Бладіновський (псевдонім) 61685 
Близнюк Богдан Володимирович 61018 
Бляшук Олег Олександрович 61118, 61119, 61120 
Бобир Валентина Григоріївна 61453 
Бобрицька Валентина Іванівна 60389 
Богатирьова Ірина Миколаївна 61160 
Богаченко Володимир Миколайович 61083 
Богдан Глузд (псевдонім) 61829 
Богданенко Данило Валерійович 60561 
Богданець Євгеній Іванович 60908 
Богданова Ольга Іванівна 60752 
Богданович Михайло Васильович 60837 
Богомолець Ольга Вадимівна 61240 
Богомолова Марина Юріївна 61495 
Богомья Володимир Іванович 60486 
Богуславський Максим Григорович 60523 
Боднар Роман Валентинович 60588 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Боднар Юрій Павлович 61775 
Божинова Фаїна Яківна 61028 
Бойко Валентина Михайлівна 61151 
Бойко Василь Миколайович 61536 
Бойко Вікторія Олександрівна 61588 
Бойко Ганна Андріївна 61456 
Бойко Ксенія Леонідівна 60819 
Бойко Марія Володимирівна 60552 
Бойко Михайло Федосійович 61818, 61821 
Бойко Святослав Михайлович 61575 
Бойко Тетяна Владиславівна 60817, 60818 
Бойченко Тетяна Євгенівна 60848, 61029 
Болгак Тарас Анатолійович 61225, 61226 
Болгак-Нікуліна Марія Василівна 61224, 61225, 61226 
Большакова Інна Олексіївна 61171 
Бондал Еліна Володимирівна 60990 
Бондар Анастасія Іванівна 60786, 60787 
Бондар Валерій Петрович 61543 
Бондар Інна Олексіївна 61696 
Бондар Олександр Васильович 61070 
Бондар Тамара Іванівна 61267 
Бондаренко Наталія Євгенівна 61407 
Бондаренко Сергій Васильович 60701 
Бондаренко Сергій Володимирович 60737 
Бондарчук Дмитро Станіславович 60878 
Бондарчук Марія Вікторівна 60531, 60532, 60533, 60534 
Бонь Олександр Іванович 61047 
Боняр Світлана Михайлівна 61037 
Борисова Валентина Іванівна 61568, 61570 
Борисова Єва Елемірівна 61808 
Бориченко Олена Володимирівна 60877 
Боровик Олег Ярославович 60875 
Боровик Ольга Валентинівна 61118, 61119, 61120 
Боровльов Дмитро Віталійович 61057 
Бородюк Ірина Миколаївна 61896, 61897, 61898, 61899, 61900, 61901, 61902, 

61903, 61904, 61905, 61911 
Босий Дмитро Олексійович 60711 
Босович Василь Васильович 60978, 60979, 60980, 60986 
Боцула Мирослав Павлович (mirgor) 61020 
Бояркіна Любов Вадимівна 61532 
Братко Марія Василівна 60372, 60374, 60375 
Браун Єва Ласловна 61811 
Бреславський Олександр Олександрович (Домінік 
Джокер) 

61340 

Бреус Надія Юріївна 61074 
Бреус Світлана Василівна 61374 
Брюховецький Олександр Борисович 60581 
Брязгун Наталія Павлівна 61775 
Буг Світлана Юріївна 60695 
Буданов Павло Феофанович 61473 
Будник Вікторія Анатоліївна 61037 
Бузуєва Марія Василівна 60989 
Булавка Олексій Гаврилович 61775 
Булат Анатолій Федорович 60612, 60799, 60801 
Бумбур Юлія Миколаївна 61245 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бурак Марія Василівна 61080 
Бурда Михайло Іванович 61167 
Буренко Руслан Юрійович 60795, 60941 
Бурла Олена Костянтинівна 61796 
Бурлаков Михайло Вікторович 60516, 60517, 60518, 61551, 61552 
Бурмака Микола Миколайович 60458, 60459 
Буря Ярина Іванівна 61146, 61147 
Буряк Валерій Прокопович 60994 
Бухман Ольга Матвіївна 60899 
Бялик Оксана Василівна 61100 
Вавдійчик Ірина Миколаївна 60560 
Вавіленкова Анастасія Ігорівна 60627 
Важнича Олена Митрофанівна 61090 
Валігун Василь Федорович (ВоФоВ) 60688 
Вандер Костянтин Олександрович 61774 
Васецька Лариса Іванівна 61208, 61209, 61210 
Василашко Ірина Павлівна 60848 
Василега-Дерибас Микола Денисович 60994 
Василенко Вероніка В'ячеславівна 60798 
Василенко Наталія Василівна 60798 
Василенко Світлана Василівна 61389 
Василинчук Віктор Іванович 61079 
Васильєв Євген Олександрович 61569, 61571 
Васильєв Максим Васильович 60989 
Вашуленко Микола Самійлович 61175 
Величко Дмитро Олександрович 60353 
Величко Олена Михайлівна 61117 
Велігура Антон Володимирович 61496 
Вельчинська Олена Василівна 60684, 60685, 60686 
Вембер Вікторія Павлівна 61164, 61171 
Верба Вероніка Анатоліївна 61259 
Вердиш Михайло Валерійович 61532 
Веремійчик Іван Маркович 60833 
Верещак Віталіна Анатоліївна 61545 
Вертійчук Анатолій Іванович 61075 
ВЄБ (псевдонім) 61262 
Вєрємєй Дмитро Андрійович 61465 
Вєтухова Любов Максимівна 61248, 61249 
Виджак Ярослав Юрієвич 61018 
Висотенко Роман Олександрович 61299 
Висоцька Олена Володимирівна 61712 
Висоцький Анатолій Іванович (Іллия - Samorodok) 60602 
Вихристенко Ксенія Миколаївна 61285, 61286 
Вишневська Лариса Іванівна 61438 
Віговський Олексій Миколайович (Лучший) 60362 
Відді Владислав Валерійович 61849 
Відов Андрій Миколайович 61634, 61635, 61636, 61637, 61638, 61639, 61640, 

61641, 61642, 61643, 61644 
Віктор Аксакал (псевдонім) 60824 
Вітомсков Роман Вікторович 60585 
Віщанська Мар'яна Володимирівна (Vandellia 
Cirrhosa) 

60367 

Владимирський Ігор Альбертович 60777, 60778 
Владимирський Олександр Альбертович 60776, 60777, 60778, 60779, 60780 
Власенко Анатолій Федорович 61381 
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Власенко Володимир Петрович 60581 
Власенко Наталія Вікторівна 60990 
Власенко Сергій Іванович 61569, 61571 
Власов Віталій Сергійович 60867 
Внукова Наталія Миколаївна 61854 
Воєвутко Наталя Юріївна 61246, 61247 
Вожегова Раїса Анатоліївна 61532 
Вознюк Андрій Андрійович 60476 
Возьняк Руслана Тарасівна 60901, 61593 
Войтко Андрій Петрович 61489 
Войцехович Олексій Миколайович (Войцехович 
Алексей Николаевич) 

60796 

Войцеховський Ян Сергійович 60991 
Волгін Сергій Олександрович 61168 
Волинець Андрій Павлович 60692 
Воліченко Анатолій Іванович 60990 
Волков Олександр Євгенович 61656 
Волковецький Сергій Петрович 61071 
Волкотруб Галина Йосипівна 60859 
Володимир Германсдорф (псевдонім) 60398, 60399 
Волосюк Юрій Васильович 61775 
Волошенюк Дмитро Олександрович 61657 
Волошин Костянтин Вікторович 61541 
Волошин Леся Володимирівна 61777, 61778 
Волошин Олексій Іванович 60612, 60799, 60801 
Волошина Лідія Георгіївна 61541 
Волошина Наталія Петрівна 61380 
Волощенко Ольга Володимирівна 61405 
Волощук Євгенія Валентинівна 60846, 60849 
Вольдемар Станиславский (псевдонім) 60710 
Воробйов Костянтин Петрович 60680 
Воробйовський Богдан Михайлович 61356 
Ворон Алла Анатоліївна 61159 
Воронко Андрій Анатолійович 61088 
Воронова Єлизавета Михайлівна 61471 
Воронова Тетяна Олегівна (Тетяна Рамус) 61817 
Воронцова Ірина Андріївна 61014 
Воронцова Тетяна Володимирівна 61467, 61468 
Вороп Інна Валеріївна 60884 
Воскобійник Юрій Павлович 61775 
Воскобойнік Олексій Юрійович 61381, 61382 
Вялець Анатолій Ілліч 61479 
Гаврилець Галина Олегівна 61397 
Гаврилюк Галина Михайлівна 61152 
Гавриш Наталія Василівна 60844, 60852 
Гаєвський Юрій Дмитрович 61436 
Гайдамака Олена Василівна 60857, 61157 
Гайдукевич Віталій Віталійович 61214 
Галабіцький Петро Михайлович 60988 
Галиця Ігор Олександрович 61546, 61547 
Галиця Олександр Сисойович 61546, 61547 
Галушка Наталія Вікторівна 60692 
Гальченко Сергій Анастасійович 60509, 60510, 60705, 60706 
Ганзій Олена Богданівна 61541 
Ганієв Олег Мугатович 60457 
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Ганчо Ольга Валеріївна 61090 
Гапєєва Ірина Миколаївна 61211 
Гарбуз Євгеній Сергійович 60661, 60662, 60663 
Гарулич Сергій Петрович 60826 
Гатальська Надія Вікторівна 61627, 61628 
Гащак Володимир Михайлович 60863 
Гедзик Андрій Миколайович 61150 
Гейченко Катерина Іванівна 61208, 61209, 61210 
Гелета Олег Леонтійович 61438 
Гельман Оксана Миколаївна 61790 
Герасимчук Зоряна Вікторівна 60897 
Герман Олена Борисівна 61833 
Германюк Тамара Андріївна 60603 
Герук Яна Вячеславівна 61233 
Герун Яна Вячеславівна 61217 
Гетьман Вадим Анатолійович 60583 
Гжегоцький Мечислав Романович 60632 
Гільберг Тетяна Георгіївна 60873 
Гісем Олександр Володимирович 60998, 61030 
Гладишев Віталій Валентинович 61194 
Гладкий Віталій Вікторович 60586 
Глазова Олександра Павлівна 61161 
Глазок Олексій Михайлович 60626 
Глєбова Юлія Анатоліївна 61075 
Глинянський Сергій Володимирович 61568, 61569, 61570, 61571 
Глухонець Оксана Олександрівна 60750 
Глушко Сергій Валерійович 61104 
Глущенко Юлія Анатоліївна 61354 
Глядєлова Наталія Павлівна 61833 
Гнатенко Людмила Анатоліївна 60931 
Гнатенко Марія Миколаївна (Мари Гербер) 60429 
Гнаткович Тетяна Дмитрівна 61808 
Гнатушенко Володимир Володимирович 61024, 61441 
Гнатюк Лілія Романівна 60347, 60348 
Гнатюк Ольга Владиславівна 60834 
Говорнян Лілія Серафимівна 61795, 61796 
Говоруха Володимир Васильович 60799 
Говорущенко Тетяна Олександрівна 61591 
Гоголєва Ганна Володимирівна 60996, 61044 
Голеско Ірина Олегівна 61680 
Голобородько Вадим Володимирович 61432 
Голобородько Станіслав Петрович 61532 
Головинський Максим Олександрович (GSKY) 60559 
Головко Оксана Василівна 60485 
Головко Олег Олександрович 61771 
Голуб Геннадій Анатолійович 61626 
Голубнича Галина Петрівна 60536, 60537, 60538, 60539, 60816 
Гончар Михайло Олександрович 60911, 60912, 60913 
Гончар Юлія Олександрівна 61826 
Гончаренко Володимир Дмитрович 61569, 61571 
Гончаренко Іван Олександрович 60887 
Гончарова Ірина Юріївна 60400, 60401, 60402, 60403, 60404, 60405, 60406, 

60407, 60408, 60409, 60410, 60411, 60412, 60413, 
60414, 60415, 60416, 60417, 60418, 60419, 60604, 
60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 61342, 61343, 61344 
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Гончарова Олена Володимирівна 61386 
Гончарук Володимир Євтихієвич 61858 
Горбач Людмила Володимирівна 60839 
Горбенко Павло Сергійович 61927, 61928, 61929, 61930, 61931, 61932, 61933 
Гордієнко Анатолій Вікторович 61865, 61866 
Гордієнко Вячеслав Михайлович 60502 
Горковчук Максим Вікторович 61298, 61299 
Горобець Олена Валеріївна 61054 
Горобець Юрій Іванович 61028 
Горобчишин Володимир Анатолійович 60854 
Горобчишин Олег Вікторович 61438 
Горовенко Наталія Григорівна 61239 
Горпинченко Ігор Іванович 61581 
Горшков Юрій Борисович 61548 
Горячева Ірина Павлівна 61541, 61833 
Гоцуля Андрій Сергійович 60994 
Грабар Роман Віталійович 61863 
Гранатуров Володимир Михайлович 61470 
Грановська Людмила Миколаївна 61532 
Гребешкова Олена Миколаївна 61259 
Гречка Олександр Дмитрович 61603 
Григор'єв Василь Олексійович 60424, 61857 
Григорович Олексій Владиславович 61032 
Гринчак Микола Васильович 61485 
Гринчак Олександр Васильович 61485 
Гринчук Наталія Сергіївна 61895 
Гриценко Наталія Георгіївна 61429 
Грищенко Олена Юріївна 61775 
Грінцов Олександр Юрійович 61497 
Гром Андрій Геннадійович 61135, 61136 
Грущинська Ірина Василівна 61174 
Грущинська Наталія Миколаївна 61334 
Грущинська Олена Володимирівна 61437 
Губа Микола Іванович 61191, 61192, 61193 
Губенко Дмитро Іванович 60612, 60801 
Губенко Олександр Володимирович 61124, 61125, 61126, 61127, 61128, 61129, 61130, 61131 
Гудзь Олена Євгеніївна 61775 
Гузь Наталія Василівна 60511 
Гулевич Євгеній Олегович (grnch) 60524 
Гулей Олександр Богданович 61535 
Гулий Олексій Миколайович 60645 
Гуляєв Валерій Іванович 61564 
Гуляєва Наталія Миколаївна 60560 
Гуменюк Олена Валеріївна 61662, 61663, 61664, 61665 
Гупан Нестор Миколайович 61165 
Гуришкін Сергій Борисович 60703 
Гурська Олена Костянтинівна 60848 
Гурчик Ганна Ігоревна 61614 
Гурчик Ігор Миколайович (Goorchyk Igor) 61614 
Гурьєв Сергій Омелянович 61452 
Гусєв Олександр Володимирович 60574, 60575 
Гутаревич Юрій Феодосійович 60740, 60746 
Гуща Сергій Генадійович 60992 
Гущина Наталія Іванівна 61389 
Давиденко Дар'я Олександрівна 61854 
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Давиденко Наталія Вадимівна 61373 
Давидов Володимир Семенович 60486 
Давидок Анастасія Євгенівна 61858 
Давидюк Людмила Володимирівна 61158, 61163 
Давлетханова Олена Хаматівна 61485 
Давтян Лена Левонівна 61194 
Дадашова Первін Акіфівна  60392 
Данильчук Гордій Борисович (GORDEID) 60548 
Данілов Олександр Олександрович 61562 
Данчук Віктор Дмитрович 60908, 60909, 60910 
Дараган Валерій Валерійович 60523 
Дворецький Олександр Сергійович 61141 
Дебрецені Оніка Олександрівна 61809 
Девіс Сойєр (псевдонім) 61779 
Дегліна Кіра Євгенівна 61785 
Дегтярев Олександр Вікторович 61248, 61249 
Дегтярьова Клавдія Віталіївна 61215 
Дем'яненко Микола Якович 61775 
Демидов Геннадій Григорович 61787 
Демидова Юлія Вячеславівна 61787 
Демічев Віктор Володимирович 60486 
Дем'яненко Ігор Анатолійович 61283, 61286, 61294 
Денисова Олександра Сергіївна 61217 
Дерев'янчук Анатолій Йосипович 60991 
Джабер Валід К.О. 61090 
Джежелей Ольга Валентинівна 61042 
Джули Дом (псевдонім) 60708 
Джус Олена Юріївна 61743 
Дзех В'ячеслав Юрійович 61651 
Диана Ясная (псевдонім) 61869 
Дима Артур Геннадійович 61218 
Димов Олександр Миколайович 61532 
Диннік Вікторія Олександрівна 61734 
Дідик Лідія Миколаївна 61594 
Дідиченко Ірина Михайлівна 61347 
Дідуля (псевдонім) 60803 
Дієсперов Володимир Сергійович 61775 
Діненберг Максим 61450 
Дітріх Анастасія Сергіївна 61235, 61236, 61243, 61244 
Дітріх Маргарита Миколаївна 60530 
Дмитренко Микола Костянтинович 60704 
Дмитренко Микола Федорович 60751 
Дмитриченко Микола Федорович 60752, 61082, 61348 
Дмитришак Михайло Ясонович 60396 
Дмитров Олександр Вікторович 60692 
Добривечер Анастасія Денисівна 60351 
Добривечер Денис Миколайович 60349, 60350 
Добривечер Софія Денисівна 60351 
Добриднєва Ганна Юріївна 61232 
Добрівська Мар'яна Володимирівна 61073 
Добровольська Людмила Іванівна 61581 
Добронравова Ірина Серафимівна 61229 
Добрянська Тетяна Андріївна 60931 
Довгаль Ігор Васильович 61168 
Довгань Галина Дмитрівна 61001 
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Довгий Станіслав Олексійович 61028 
Довгополюк Людмила Олексіївна 60916 
Довнар Олександр Йосипович 61712 
Догадайло Яна Вікторівна 61341 
Додух Катерина Михайлівна 60907 
Додь Володимир Васильович 61168 
Доктор Катерина Олександрівна 61238 
Долженко Дмитро Олегович 60983 
Долот Володимир Денисович 60611 
Домарацький Євгеній Олександрович 61590 
Домарацький Олександр Олександрович 61590 
Домашенко Михайло Васильович 61570 
Домащук Ярина Володимирівна 61013 
Домбровська Людмила Анатоліївна 60457 
Донець Антон Геннадійович 61568 
Дорогань Людмила Олександрівна 61036 
Доронін Андрій Володимирович 61775 
Доценко Ірина Василівна 61035 
Драгульов Костянтин Миколайович 61486, 61487 
Дранкова Алла Олегівна 60895 
Драннік Георгій Миколайович 61581 
Дроздов Олексій Леонідович 61194 
Дроздова Ірина Володимирівна 61826 
Дубенко Андрій Євгенович 61379 
Дубовик Світлана Григоріївна 61175 
Дубогай Дмитро Анатолійович 61769 
Дубогай Олександра Дмитрівна 61769 
Дубровін Валерій Іванович 60630 
Дубровіна Любов Андріївна 60931 
Дудник Олександр Олександрович 61823 
Душко Марія Петрівна 61775 
Дьомін Ростислав Юрійович 61849 
Дятленко Оксана Миколаївна 61049 
Дятленко Сергій Миколайович 60863 
Д'ячков Сергій Володимирович 61034 
Енглезі Олег Анатолійович 60741 
Ергемлідзе Лалі Закровна (Laliko) 61538, 61539, 61540 
Ерфан Франциск Павлович 60508 
Есаулов Олександр Георгійович 61285 
Есмантович Сергій Миколайович 61548 
Євгененко Наталія Олександрівна 61554 
Євдокимова Ніна Миколаївна 60502, 61259 
Євенко Тетяна Іванівна 61766 
Євсєєва Ірина Миколаївна 60953 
Євсєєнков Максим Олександрович 61301 
Євтушенко Мар'яна Леонідівна 60705 
Євтушенко Ольга Володимирівна 60966 
Євчук Оксана Володимирівна 61035 
Єгер Максим Дмитрович 60692 
Єгоркіна Ольга Вікторівна 61380 
Єгорова Анна Вікторівна 61084, 61085, 61563 
Ємельянов Ігор Олександрович 61437 
Ємельянова Наталія Юріївна 61466 
Ємельянова Тетяна Анатоліївна 61596 
Ємець Альона Анатоліївна 61042 
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Ємець Олег Миколайович 61078 
Єременко Олександр Іванович 61873 
Єрмаков Юрій Олександрович 61078 
Єрмолаєв Віктор Миколайович 61569 
Єршова Алла Петрівна 61432 
Єсіков Олександр Борисович 61683 
Єфімов Володимир Веніамінович 60523 
Єфімов Дмитро Володимирович 61503, 61504 
Єфімов Микола Олександрович 60346 
Жебка Валентин Володимирович 61073 
Железняк Світлана Миколаївна 60865 
Жембровський Олексій Анатольевич 60732 
Жердицький Андрій Олександрович 61118, 61119, 61120 
Жилка Надія Яківна 61830, 61831, 61832 
Житнік Тетяна Сергіївна 61660 
Жолдак Богдан Олексійович 61237, 61584 
Жолмирський Ігор Володимирович 61112 
Жолос Олександр Вікторович 61168 
Журавель Віталій Миколайович 61248, 61249 
Журавель Михайло Петрович 61878 
Журавський Віталій Станіславович 61688 
Журба Володимир Валерійович 61056 
Журба Яніна Олексіївна 61056 
Жученко Дмитро Борисович 61752 
Заболотний Артем Олександрович 60821 
Заболотний Віктор Вікторович 60850, 60869 
Заболотний Олександр Вікторович 60850, 60869 
Завора Таїна Миколаївна 60593 
Заворотній Роман Ігоревич 61183 
Загірняк Михайло Васильович 60358 
Загорій Гліб Володимирович 61695 
Загороднов Михайло Іванович 60741 
Загребельна Альона Юріївна 60351 
Задніпряний Олександр Сергійович 61373 
Задорожна Неллі Василівна 61259 
Заєць Юлія Олександрівна 61564 
Зазимко Оксана Володимирівна 60884 
Заіченко Олександр Вікторович 61603 
Зайківський Олександр Болеславович 60531, 60532, 60533, 60534 
Замуравкіна Рима Махайлівна 61568 
Замурєєнко Сергій Олександрович 61022 
Замченко Сергій Володимирович 60525, 61728 
Запорожець Надія Вячеславівна 61014 
Зарецька Ірина Тимофіївна 60997 
Зарицький Максим Олександрович 60580 
Заріцький Олег Володимирович 60620 
Засєкін Дмитро Олександрович 61155 
Засєкіна Тетяна Миколаївна 61155 
Затока Світлана Анатоліївна 61135, 61136 
Захаров Андрій Михайлович 61619, 61620 
Захарченко Віталій Іванович 61288 
Захарченко Наталя Вячеславівна 61288 
Зацерковний Олексій Володимирович 60618 
Заяць Віктор Мефодійович 61775 
Збарська Анна Василівна 61072 
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Збарський Василь Кузьмович 61072 
Зеленський Владислав Вадимович 60968 
Зелікман Владислав Давидович 60359 
Землянська Аліна Вікторівна 61925 
Зененко Оксана Василівна (Диана Ясная) 61872 
Зикань Христина Імріївна 61811 
Зима Анжеліка Федорівна 61294 
Зіненко Роман Олексійович 61298 
Зінська Тетяна Володимирівна 60370, 60371, 60379, 60383 
Зінченко Віктор Миколайович 60451, 60452 
Зінченко Роман Юрійович 60796 
Змієвський Анатолій Валерійович 60992 
Знаковська Євгенія Анатоліївна 61934 
Золотарьов Алек Олегович 61913, 61914, 61915, 61916, 61917, 61918 
Золотухіна Катерина Ігорівна 61117 
Зоріна Анастасія Анатоліївна 61402 
Зорька Наталія Миколаївна 61178 
Зубарев Сергій Миколайович 61438 
Зуєнко Марина Олексіївна 61185 
Зюзюн Вадим Ігорович 61351 
Ібрагімова Світлана Диляверівна 60987 
Іваницька Едіта Володимирівна 61804, 61805 
Іваницький Ярослав Лаврентійович 61536 
Іванов Ігор Юрійович 60431, 60435 
Іванов Станіслав Миколайович 61568, 61569, 61570, 61571 
Іванов Юрій Юрійович 60431, 60432, 60433, 60434, 60435 
Іванова Алла Сергіївна 60502 
Іванова Галина Жанівна 60995, 61043 
Іванова Ксенія Юріївна 61568, 61570 
Іванова Марія Станіславівна 61807 
Іванова Оксана Максимівна 60802 
Іванова Ольга Андріївна 60931 
Іванов-Ахметов Володимир Михайлович 61254 
Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 61807 
Іванюк Олег Леонідович 61047 
Іващенко Олександра Григорівна 60874 
Івко Тетяна Іванівна 60603 
Ігнатов Олександр Володимирович 61893 
Ізмайлов Андрій Олександрович 61311 
Ільїн Євген Володимирович 61462 
Ільченко Наталія Борисівна 61851 
Ісаєв Арсен Миколайович 61568, 61570 
Ісаєва Олена Олександрівна 61154 
Іскандарян Фаік Орбелович (Артем Орбелян) 60420 
Істер Олександр Семенович 60835, 60862 
Істратій Маргарита Лук'янівна 61799, 61800 
Каафарані Аббас Махмуд 61541 
Кабачна Алла Василівна 61449 
Кавац Олена Олександрівна 61024, 61441 
Кавац Юрій Віталійович  61024 
Каверзін Павло Васильович 61463 
Кадученко Ігор Олександрович 60394 
Кадушкін Артур Дмитрович 61358, 61359, 61360, 61361 
Казанцев Дмитро Володимирович 61442 
Казанцев Сергій Володимирович 61568 
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Казнодій Віталій Васильович 60445 
Калапа Аліна Андріївна 60754 
Каленик Костянтин Леонідович 60460 
Калиновський Сергій Валентинович 60598 
Каліберда Надія Юріївна 60894 
Калініна Лариса Вадимівна 60830, 60866 
Калініченко Віталіна Вікторівна 61172 
Калініченко Олена Василівна 61172 
Калюжна Тетяна Валентинівна 60790, 61206, 61207, 61212, 61844, 61845, 61846 
Камінський Ігор Вікторович 61775 
Камок Тетяна Володимирівна 61786 
Канафоцька Галина Павлівна 60378 
Каневська Ніна Григорівна 60855 
Каневський Леонід Олександрович (Леон Кенні) 61402 
Канська Ольга Ігорівна 60423 
Капінус Маріанна Ростиславівна 61775 
Капіруліна Світлана Леонідівна 61053 
Каплуненко Наталія Володимирівна (Reka) 61102 
Капошилін Костянтин Федорович 61339 
Каптур Вадим Анатолійович 61470 
Караме Салім Реда 61303 
Карасюнок Анна Євгеніївна 61092 
Каріка Юлія Олександрівна 61847 
Кармизова Ліна Олександрівна 61286 
Карнаух Богдан Петрович 61570 
Карпенко Микита Ігорович 61491 
Карпенко Оксана Олександрівна 61037 
Карпенко Олена Анатоліївна 60571, 60572, 60573, 61087 
Карпінський Юрій Олександрович 61298, 61299 
Карпова Оксана Олександрівна 61585, 61586 
Карпчук Наталія Петрівна 61617 
Карпюк Оксана Дмитрівна (Оксана Карп'юк) 60888, 60889 
Картавий Олег Вікторович 61488 
Карташова Ірина Іванівна 60885 
Касторних Ілля Вячеславович (Улица Дали) 61302 
Касьян Ольга Вікторівна 60579 
Касьянов Олександр Ігорович 61140 
Касьянов Олександр Ігорович (Alexandr Kasianov) 61542 
Катя Che, Katya Che, Катя Че (псевдонім) 61509, 61510, 61512, 61513, 61514 
Кауркіна Олена Петрівна 61689 
Кацюба Карина Валеріївна 61568, 61570 
Каштан Сергій Миколайович 60973, 60974, 60975, 60976, 60977, 61476, 61477, 

61478, 61479 
Квач Микола Миколайович 60626 
Кваша Сергій Миколайович 61765 
Келембет Катерина Тимофіївна 61712 
Кечин Ігор Леонідович  61194 
Киба Дмитро Вікторович 61118, 61119, 61120 
Кикоть Сергій В'ячеславович 61354 
Кирей Евгеній Олександрович 61758 
Кириленко Олександр Іванович 60990 
Кириллова Галина Юліївна 61258 
Кирилюк Ігор Вікторович 61240 
Кириченко Галина Володимирівна 60484 
Кир'ян Валерій Іванович 60566, 60567, 60568 
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Кир'яченко Світлана Петрівна 61239 
Кисленко Олександр Андрійович 61603 
Кислиця Михайло Анатолійович 61485 
Киценко Тетяна Петрівна 61455 
Киян Марина Шарифівна 61569 
Кільдау Павло Евгенович 60707, 61758 
Кірдіна Олена Миколаївна 61260, 61261 
Кірищук Марина Олексіївна 60798 
Кіркевич Марія Петрівна 61562 
Кіросір Лідія Миколаївна 61068 
Кірюхіна Олена Олександрівна 61028 
Кісіль Микола Іванович 61447, 61775 
Кіцула Любов Михайлівна 61556 
Кічик Станіслав Володимирович 60981 
Кічняєв Андрій Миколайович 61438 
Клименко Жанна Валентинівна 61154 
Клименко Олександр Володимирович 61834, 61835, 61836, 61837, 61838, 61839, 61840, 

61841, 61842, 61843 
Клименко Юрій Михайлович 60831, 60832, 60843, 61265 
Климишина Надія Анатоліївна 61653 
Кліщ Оксана Михайлівна 61049 
Клобукова Людмила Петрівна 60621 
Клочков Олександр Євгенович 60596 
Коберник Олександр Миколайович 61100 
Кобзар Алла Яківна 60503 
Кобзар Олена Іванівна 61185 
Кобилін Анатолій Михайлович 60642 
Кобилін Олег Анатолійович 60642 
Кобильнік Лілія Миколаївна 60511 
Кобцев Дмитро Анатолійович 61654 
Коваленко Людмила Тарасівна 61162 
Коваленко Ольга Миколаївна 61040 
Коваленко Сергій Іванович 61381, 61382 
Ковалів Оксана Вікторівна 60990 
Коваль Костянтин Олегович 61011 
Коваль Любомир Богданович 61070 
Коваль Людмила Миколаївна 61049 
Коваль Ніна Степанівна 60848, 61029 
Коваль Оксана Володимирівна 61211 
Коваль Олександр Мирославович 60898, 61687 
Коваль Олена Амер'янівна 61027, 61041 
Коваль Тетяна Петрівна 60358, 61395 
Коваль Юлія Олегівна 60736 
Ковальов Андрій Олексійович 61427, 61428 
Ковальова Олена Вікторівна 61775 
Ковальова Яна Сергіївна 61874 
Ковальова Яна Сергіївна (Nаnna) 61862 
Ковальчук Артем Михайлович 60877 
Ковальчук Василь Іванович 60380 
Ковальчук Вікторія Григорівна 60357 
Ковальчук Григорій Олексійович 61352 
Ковальчук Світлана Олексіївна 61087 
Ковач-Буркуш Єлизавета Степанівна 61811 
Ковбатюк Марина Володимирівна 61038 
Ковпак Дмитро Олександрович 61424 
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Ковтуненко Ксенія Валеріївна 61289 
Ковтунець Ольга Вячеславівна 60624 
Кодолов Едуард Вікторович 61440 
Кожем'якіна Маргарита Юріївна 61775 
Кожухаренко Руслан Валентинович 60486 
Кожуховська Світлана Семенівна 60687 
Кожушко Сергій Миколайович 61011 
Козак Інна Олегівна 60785 
Козак Олександра Петрівна 61405 
Козаков Сергій Васильович 61182 
Козачук Валентина Григорівна 61833 
Козинська Ірина Петрівна 61098, 61099 
Козирко Олег Анатолійович 60959 
Козирь Анна Анатоліївна 61604, 61605, 61606, 61607, 61608, 61609 
Козлов Ігор Анатолійович (Ігор Козлов-Петровський) 61340 
Козлов Сергій Володимирович 61291 
Козлова Марина Леонідівна 61533, 61534 
Козлова Юлія Василівна 61291 
Козловська Ганна Олексіївна 61284, 61294 
Колганов Ігор Анатолійович 61826 
Колесник Євген Валерійович 61133 
Колесникова Дойна Олександрівна 61795 
Колесніченко Сергій Іванович 60925 
Колибанова Каміла Володимирівна 60563 
Коломієць Оксана Миколаївна 61160 
Коломоєць Галина Анатоліївна 61389 
Колосов Олександр Євгенович 61409 
Колосова Олена Петрівна 61409 
Колосовська Уляна Юріївна 60901, 61593 
Колот Анатолій Михайлович 60495 
Колотило Володимир Володимирович 61228 
Колотило Оксана Миколаївна 60857 
Колоцей Дмитро Пилипович 60448 
Кольченко Катерина Олегівна 60973, 60974, 60975, 60976, 60977, 61477, 61479 
Коляденко Олена Євгеніївна 61610 
Комар Микола Миколайович 61658 
Комар Олена Вікторівна 61229 
Комариста Богдана Миколаївна 60817, 60818 
Комишан Юлія Олександрівна 61856 
Компанець Катерина Андріївна 60569, 60570, 60579, 60580, 61353 
Кондратенко Ганна Григорівна 60373, 60382 
Кондратенко Мирослава Борисівна 60617 
Конєва Тетяна Михайлівна 61185 
Коновалова Марина Валентинівна 61597, 61598, 61599 
Коновальчук Інна Іванівна 60472 
Кононенко Тетяна Едуардівна 61376 
Константинов Валерій Валерійович 61912 
Константіді Валерія Сергіївна 61849 
Константінов Сергій Михайлович 60762 
Концеба Сергій Михайлович 61485 
Копан Дар'я Григорівна 61582 
Копиловський Максим Андрійович 60989 
Копитець Наталія Григорівна 61775 
Копитова Лілія Вадимівна 60722 
Копитова Лілія Федорівна (Віолета Грін) 60722 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

645 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Копитова Маргарита Вадимівна 60722 
Копійко Світлана Олександрівна (Копєй Лана) 60829 
Коптєв Дмитро Олександрович 61403 
Коренькова Тетяна Валеріївна 60357 
Корк Людмила Степанівна 61230 
Корнєва Валентина Володимирівна 61833 
Корнієнко Марина Михайлівна 60997 
Корнієнко Павло Леонідович 60451, 60452 
Корнійко Яна Русланівна 61037 
Коробова Ірина Володимирівна 60696 
Коробцова Наталія Василівна 61570 
Короленко Тетяна Олександрівна 60814 
Король Володимир Миколайович 61255 
Король Григорета Олександрівна 60359 
Король Дмитро Михайлович 60368 
Короп Микола Олександрович 61912 
Коропець Лариса Анатоліївна 61878 
Коротка Олена Олександрівна 61132 
Корпач Анатолій Олександрович 60746 
Корчинська Світлана Георгіївна 61775 
Коршунова Ольга Вікторівна 60856 
Кос Наталія Вікторівна 61629, 61630 
Косарєв Євген Миколайович 60711 
Косач Наталія Ігорівна 61686 
Косенко Вікторія Миколаївна 60918 
Косенко Віталій Іванович 61923 
Косих Олег Юрійович 61464 
Костельман Володимир Михайлович 61387 
Костенко Андрій Вікторович 60741, 60742, 60766 
Костенко Микола Прокопович 61363 
Костіков Ігор Юрійович 61168 
Котелянець Наталка Валеріївна 61149 
Котенок Дарія Михайлівна 60629 
Котова Ліна Миколаївна 61659 
Котречко Олексій Олексійович 61626 
Коцан Наталія Несторівна 61017 
Коцар Олег Вікторович 60988 
Коченгіна Маріанна Вікторівна 61027, 61041 
Кочерга Олександр Васильович 60386 
Кочубей Вікторія Анатоліївна 61264 
Кошарний Андрій Віталійович 61291 
Кошарний Володимир Віталійович 61287, 61290, 61291 
Кравець Олексій Михайлович 60357, 61395 
Кравцова Ірина Віталіївна 61097, 61101 
Кравченко Максим Олександрович 61879 
Кравченко Наталія Борисівна 60395 
Кравченко Олександр Сергійович 61394 
Кравчинський Руслан Леонідович 61295 
Кравчук Андрій Андрійович 61229 
Кравчук Андрій Володимировч 61770 
Крамаровська Світлана Миколаївна 60997 
Красильникова Ярослава Володимирівна 61600, 61601, 61602 
Красій Андрій Валерійович 61591 
Красікова Галина Іванівна 61650 
Краснитський Сергій Михайлович 61423 
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Красюк Ірина Василівна 61184 
Крат Василь Іванович 61570 
Кремзер Олександр Андрійович 60994 
Кречетов Олександр Сергійович 60990 
Кривобок Світлана Володимирівна 61570 
Кривошапко Олександр Олександрович 61242 
Кривошеєва Тетяна Володимирівна 61169, 61179 
Кривошей Оксана Вікторівна 61381, 61382 
Кривоший Олександр Петрович 60455 
Крижановський Олександр Феліксович 61432 
Крижевський Андрій Станіславович 61576 
Крижна Валентина Володимирівна 61078, 61080 
Крижна Валентина Миколаївна 61568, 61570 
Крикля Людмила Сергіївна 61793 
Крихівський Михайло Васильович 60519 
Криштоф Павло Ярославович 60504, 61549 
Кропивко Максим Михайлович 61775 
Кропивко Михайло Федорович 61775 
Кротов Микола Ігорович 61071 
Крук Леся Анатоліївна 61354 
Крюкова Ольга Віталіївна (Ольга Вітал) 61103 
Ксенофонтов Михайло Михайлович 61775 
Ксенофонтова Катерина Юріївна 61775 
Кугай Марина Сергіївна 61099 
Кудренко Станіслава Олексіївна 60623 
Кудріна Ольга Юріївна 60381 
Кудря Андрій Віталійович 61830, 61831, 61832 
Кудрявцева Валентина Федорівна 60819 
Кузнецов Віталій Володимирович 61078 
Кузнецова Ірина Олексіївна 61456, 61457, 61458 
Кузьменко Галина Василівна 61157 
Кузьмін Євгеній Сергійович 61748 
Кузьмінська Олена Геронтіївна 61164 
Кукурудза Віталій Володимирович 60634 
Кулага Ірина Володимирівна 61258 
Кулеша Алла Геннадіївна 61784 
Кулик Ростислав Орестович 61070 
Кулібаба Володимир Олександрович (Вова Вова) 61089 
Куліш Неля Володимирівна 61091 
Куліш Сергій Миколайович 60994 
Кульбаба Сергій Володимирович 60463 
Кульбачний Олександр Вікторович 60989 
Кульдебюк Анастасія Юріївна 61453 
Купрій Тетяна Георгіївна 60384 
Курапов Юрій Анатолійович 61090 
Курило Лідія Василівна 61833 
Курило Людмила Ізидорівна 61775 
Куриляк Ігор Степанович 61299 
Курінний Володимир Володимирович 61107 
Курмаєв Петро Юрійович 61093, 61094, 61095 
Курстак Сергій Вікторович 60692 
Курякова Людмила Миколаївна 61852 
Курята Анатолій Миколайович (Nikita Gross / Никита 
Гросс) 

61876 

Кусько Сергій Дмитрович 61205 
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Кутумов Ігор Вілійович 60612 
Кутумов Ігор Вільйович 60801 
Кухтаров Сергій Андрійович 61118, 61119, 61120 
Кучер Анатолій Васильович 60702 
Кучер Олег Васильович 61299 
Кучеренко Людмила Іванівна 61381 
Кучеренко Ольга Василівна 60698 
Кучеренко Юрій Вікторович 60692 
Кучерук Галина Юріївна 60487 
Кучерявий Олександр Олександрович 61825 
Кучма Марія Олександрівна 61113 
Кушнірук Ірина Олегівна 60879, 60880 
Кущ Олексій Іванович 61348 
Лавер Катерина Михайлівна 61808 
Лаврик Іван Федорович 60569, 60570 
Лаврик Олександр Дмитрович 61097 
Ладжун Юрій Іванович 61436 
Ладиченко Тетяна В'ячеславівна 60838 
Лазарев Віктор Миколайович 60989 
Лазарєва Світлана Олександрівна 61834, 61835, 61836, 61837, 61838, 61839, 61840, 

61841, 61842, 61843 
Лака Жанна Олегівна (Иванна Лака) 61863 
Ламонова Оксана Василівна 60865 
Ландсман Вадим Аронович 61786 
Лапа Андрій Олександрович 60461 
Лапковський Сергій Олександрович 60957 
Лапшина Ірина Миколаївна 61177, 61178 
Ларін Віталій Юрійович 60625, 61666, 61667, 61668, 61669, 61670, 61671, 

61672, 61673, 61674, 61675, 61676 
Ларіна Катерина Юріївна 60625 
Ларіна Тетяна Олексіївна 60366 
Латик Мирослав Іванович 61371, 61372 
Лашевська Аліна Альбертівна 60864 
Лашевська Ганна Анатоліївна 60864 
Лебедевич Світлана Іванівна 61121 
Лебеденко Світлана Олексіївна 61215 
Лебедєв Дмитро Вікторович 61150 
Лебедь Регіна Клеменсівна 61804, 61805, 61806 
Лебєдєв Євген Олександрович 60698 
Левандовський Андрій Петрович (Андрей Царь) 60635, 60730, 60731 
Левченко Максим Валерійович 61589 
Легеза Віктор Петрович 61622, 61623 
Лейких Владислав Ігорович 61573, 61574, 61882, 61883, 61884 
Лемешко Тетяна Анатоліївна 60909, 60910 
Лемешко Юрій Сергійович 60908, 60909, 60910 
Лемішко Богдан Борисович 61452 
Лень Ольга Антонівна (Ольга Шевченко-Лень) 60800 
Леньга Олег Володимирович 61618 
Леонтьєва Ліна Віталіївна 61678 
Лепський Владлен Володимирович 60973, 60974, 60975, 60976, 60977, 61476, 61477, 

61478, 61479 
Лепський В'ячеслав Володимирович 61478, 61478 
Лещенко Олена (псевдонім) 61060 
Лещук Роман Миколайович 60863 
Лєбєдєв Михайло Геннадійович 61402 
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Лєбєдєв Олексій Михайлович 61402 
Лєжнєв Олександр Олександрович 61214 
Лємешева Наталія Андріївна 61157 
Лизогуб Віталій Анатолійович 61569 
Линник Олеся Сергіївна 61213 
Лисенко Володимир Віталійович 61263 
Лисенко Наталя Іванівна 60705 
Лисенко Олександра Юріївна 61231 
Лисенко Олексій Юрійович 61439 
Лисенко Тетяна Іванівна 60861 
Лисий Володимир Васильович 61822, 61935 
Листопад Наталія Петрівна 61048 
Литвиненко Олександр Євгенійович 61573, 61574 
Литвишко Лілія Олександрівна 60579, 60580 
Литовченко Владлена Володимирівна 60968 
Лихоступ Миколо Миколайович 61350 
Лишенко Григорій Павлович 60837 
Лілевман Ельвіра Хуснізаманівна 60641 
Лілевман Ігор Йосипович 60639, 60640, 60641 
Лілевман Олександр Йосипович 60639, 60640, 60641 
Ліпецька Наталія Федорівна 60748, 61562 
Ліпшиць Лариса Володимирівна 60819 
Лісничий Василь Васильович 61861 
Лісовий Олександр Григорович 61011 
Лісогорова Катерина Миколаївна 61569 
Літафай Євгеній Олександрович 61893 
Літвінова Тетяна Георгіївна (Тетяна Русєва) 61611 
Літовченко Тетяна Анатоліївна 61379 
Ліфінцева Олена Вікторівна (Алёна Жемчуг) 61744 
Лішафай Євгеній Олександрович 61792 
Лобанов Іван Юрійович 60886 
Лобань Галина Андріївна 61090 
Лобова Ольга Володимирівна 60724 
Лобузіна Катерина Вілентіївна 60894, 60896, 60931 
Ловейкін Вячеслав Сергійович 61621 
Логінов Олександр Миколайович 61248, 61249 
Лодяков Сергій Іванович 60749 
Лозинська Інна Віталіївна 60655 
Лозовик Юрій Миколайович 60502 
Ломакін Микита Сергійович 61506, 61507 
Ломакін Микита Сергійович (Ломакин Никита) 61138, 61139 
Ломаковська Ганна Віталіївна 61170 
Ломан Сергій Леонідович 60990 
Лоташевський Ігор Олександрович 60767 
Лотор-Пердук Олена Карлівна 61814 
Лотоус Володимир Вікторович 61396 
Лотоха Людмила Михайлівна 60531, 60532, 60533, 60534 
Лофиченко Олександр Олександрович 61496 
Лук'яненко Ірина Григорівна 60393 
Лукач Андріана Юліївна 61808 
Лукач Ілона Бейлівна 60838 
Лукашевич Антон Сергійович 61356 
Лукинич Святослав Євгенович (LOOKINICH) 61187, 61188, 61189 
Лукічов Олександр Володимирович 60741, 60766 
Лукіянчук Артур Валентинович 60610 
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Лукіянчук Валентин Леонідович 60610 
Лук'яненко Тетяна Олегівна 60755 
Лупандін Олександр Олександрович 61104 
Лупенко Юрій Олексійович 61775 
Лучіков Олександр Володимирович 60742 
Лучко Олена Володимирівна 61091 
Любов Пономаренко (псевдонім) 60488 
Людмила Адаменко (псевдонім) 61377 
Ляпа Микола Миколайович 60991 
Ляховецький Богдан Вікторович 60623 
Ляшок Вадим Ігорович 61438 
Лященко Анатолій Антонович 61298, 61299 
Магас Ганна Іванівна 61799, 61800 
Мазаракі Анатолій Антонович 60695, 61851 
Мазорчук Марія Сергіївна 61444 
Мазуренко Євген Юрійович 60692 
Мазуренко Олена Василівна 61775 
Майданюк Володимир Павлович 60529, 60551, 60558 
Майструк Юлія Миколаївна 61553 
Макаревич Антоніна Сергіївна 61500 
Макаренко Світлана Володимирівна 60973, 60974, 60975, 60976, 60977, 61477, 61478, 61479 
Макаренко Тетяна Іванівна 61404 
Макарова Олена Ігорівна 60896 
Макарченко Андрій Віталійович (Макар Андрєєв) 60562 
Макарчук Ігор Іванович 61603 
Максимов Євген Валерійович 61440 
Максимова Тетяна Семенівна 61496 
Максін Віктор Іванович 61624, 61625 
Максюта Оксана Василівна 61439 
Макянц Віген Ваганович 60805 
Маландій Данііл Михайлович 61771 
Малієнко Юлія Борисівна 61166 
Малік Микола Йосипович 61775 
Мальгін Михайло Геннадійович 60564, 60565, 60566, 60567, 60568 
Мальчикова Дар'я Сергіївна 61818, 61821 
Маляренко Олександр Олександрович 60827 
Мамай Наталія Володимирівна 61710 
Маменко Марина Євгенівна 61833 
Мамонтов Олександр Сергійович 61463 
Мамчур Дмитро Григорович 61394, 61396 
Манохін Олексій Георгійович 61439 
Манохіна Людмила Вікторівна 61439 
Маняк Ганна Захарівна 60421 
Маринюк Володимир Євгенович 61906, 61907, 61908, 61909 
Марін Борис Миколайович 61485 
Марінгольц Єва Джеланівна (Eva Maringolts) 60982 
Маркова Дарина Олександрівна 61733 
Маркотенко Тамара Савеліївна 60844, 60852 
Мартинов Данило Олександрович 60763 
Мартинова Анастасія Сергіївна 61384, 61385 
Мартинюк Михайло Тадейович 61115 
Мартинюк Олександр Олександрович 60998, 61030 
Мартищук Теодор Любомирович 60665, 60666, 60667, 60668, 60669, 60670, 60671, 

60672, 60673 
Маруненко Ірина Михайлівна 60387, 60390 
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Марусіч Андрій Васильович 61755 
Марута Наталія Олександрівна 60462 
Марушко Тетяна Вікторівна 61833 
Марущак Василь Богданович (Крецкий) 61578, 61579 
Марченко Оксана Анатоліївна 61736 
Марчін Сковрон 61924 
Марчук Олександр Васильович 61347 
Маслівець Анатолій Володимирович 61397 
Масляк Петро Олексійович 61053 
Масол Людмила Михайлівна 60857, 61148, 61157 
Матвєєва Катерина Юріївна 60576, 60577, 60578 
Матвєєва Марина Олегівна 61441 
Матвієнко Ірина Валеріївна (Матвиенко Ирина Ва-
лерьевна, Irina Matvienko) 

60600 

Матвієнко Ірина Валеріївна (Матвиенко Ирина Ва-
лерьевна; Irina Matvienko) 

60636 

Матвієнко Сергій Андрійович 61849 
Матвійчук Андрій Васильович 60896 
Матешко Анастасія Анатоліївна 61401 
Матюшенко Євген Валерійович 60921 
Матяш Надія Юріївна 60854 
Махукова Володимира Миколаївна 60363 
Мацвейко Максим Олександрович 61508 
Мацуга Ольга Миколаївна 61826 
Мачача Тетяна Святославівна 61152 
Машина Богдан Олексійович (Machine Guts) 61716 
Медведєв Костянтин Володимирович 60564, 60565 
Медвідь Ольга Юріївна 61050 
Медвідь Юрій Олександрович 60721 
Мелешко Ігор Миколайович 60763 
Мелліна Ксенія Володимирівна 61833 
Мельник Анжела Олегівна 61154 
Мельник Всеволод Михайлович 60911 
Мельник Іван Володимирович 60994 
Мельник Леонід Григорович 60354, 61469 
Мельник Олександр Дмитрович 60828 
Мельник Олексій Сергійович 61108, 61109, 61110, 61111 
Мельник Ольга Володимирівна 60487 
Мельникович Олена Миколаївна 61850 
Мельничайко Олександра Іванівна 61175 
Мельничук Борис Вікторович 61775 
Мельничук Тетяна Федорівна 61767 
Месель-Веселяк Віктор Якович 61775 
Метелиця Володимир Михайлович 61775 
Миколаєнко Руслан Васильович 60647 
Миколайчук Ярослав Леонідович 61485 
Миргородська Марина Олександрівна 61248, 61249 
Миронова Олена Іванівна 61617 
Миронюк Олександр Петрович 60599 
Мислива Олена Миколаївна 61009 
Миськів Леся Ігорівна 61773 
Митко Антоніна Миколаївна 61531, 61617 
Митрофанов Олександр Петрович 60641 
Михайленко Олена Феліксівна 60502 
Михайлишина Любов Василівна 61485 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

651 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

МИШЕЛЬ  ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN 
(псевдонім) 

61519, 61520, 61521, 61522, 61523, 61524 

МИШЕЛЬ ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN 
(псевдонім) 

61525 

Міланенко Олександр Анатолійович 60751, 61082, 61348 
Мілевський Володимир Миколайович 60448 
Міляновська Ніна Равілівна 61391 
Мінаєв Олександр Родіонович 60651 
Міндрул Сергій Володимирович 61848 
Мінко Олександр Іванович 60886 
Міронова Вікторія Леонідівна 60908 
Міхелі Сергій Володимирович 61151 
Міщенко Наталія Іванівна 61036 
Міщенко Олена Іванівна 60845 
Млинарич Кирило Олегович 61711 
Мовчан Павло Михайлович 61410, 61411, 61412, 61413, 61414, 61415 
Могилевський Євген Анатолійович  ("Прозорі") 60967 
Могилова Марина Михайлівна 61775 
Мозгова Ярослава Олександрівна 61349 
Мойсієнко Іван Іванович 61818, 61821 
Мокрієнко Володимир Анатолійович 60396 
Молнар Агата Михайлівна 61814 
Молож Олександр Єгорович 60879, 60880 
Молочко Євген Іванович 61860 
Молявко Олександр Миколайович 60811, 60812, 60944, 60948 
Момот Олена Олегівна 60990 
Монастирська Анастасія Вадимівна 61132 
Моргулець Оксана Борисівна 61550 
Моргун Василь Андрійович 61370, 61684 
Морзе Наталія Вікторівна 61164, 61171 
Мороз Ксения Олександрівна 60570, 61353 
Мороз Микола Сергійович 61624, 61625 
Морозов Олександр Федорович 61460 
Морозов Тімур Олександрович 61460 
Морозов Фелікс Олексійович (Фелікс Шиндер) 61776 
Морозов Юрій Васильович 61822, 61935 
Морозова Марія Євгенівна 61863 
Морська Лілія Іванівна 61113, 61390 
Моршна Наталія Олександрівна 60896 
Москальова Валентина Валентинівна 60616 
Москвичова Оксана Анатоліївна 60955 
Мохнач Роксолана Всеволодівна 60595 
Муженко Ольга Олексіївна 60942, 60943, 60945 
Музика Катерина Олександрівна 61708 
Музиченко Ольга Анатоліївна 60347, 60348 
Мулик Оксана Миколаївна 61242 
Мурза Ярослав Іванович 61274, 61275, 61276, 61277, 61278, 61279, 61280, 

61281, 61282 
Мусієнко Микола Миколайович 61681 
Мустафіна Галина Іванівна 61049 
Мустяца Олег Никифорович 61565, 61566 
Муха Микола Йосифович 60895 
Мягков Олександр Павлович 61530 
Навроцький Денис Олександрович 60622, 61105, 61106, 61747 
Навроцький Степан Аркадійович 61775 
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Нагачевська Зіновія Іванівна 60700 
Нагорічна Ольга Степанівна 60721 
Нагорний Олександр Петрович 61515 
Надозірна Тетяна Володимирівна 61033 
Назаренко Євген Володимирович 60919 
Назарець Михайло Миколайович 60970, 60971, 60972 
Назарян Розана Степанівна 61466 
Наземнова Тетяна Олексіївна 61036 
Найденко Катерина Андріївна 61878 
Найдьонов Іван Михайлович 60788 
Наказний Олексій Павлович 61431 
Наливайко Анатолій Петрович 61259 
Намазов Максим Романович 60692 
Наман Герман Зієвич 60786, 60787 
Насібуллін Борис Абдулаєвич 60992 
Настасенко Валентин Олексійович 61735 
Наталі Германсдорф (псевдонім) 60398, 60399 
Науменко Анастасія Юріївна 61260 
Науменко Віра Орестівна 60842 
Наумович Ганна Олексіївна 61821 
Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна 60369 
Неведомська Євгенія Олексіївна 60390 
Невінгловський Вадим Федорович 60744 
Недолужко Андрій Валерійович 61652 
Нежинський Дмитро Ігорович 61682 
Нежура Нінель Дмитрівна 61270 
Неізвестна Наталія Володимирівна 60745 
Немчук Павло Володимирович 61775 
Ненашев Ігор Юрійович 61028 
Неповєка Артем Вікторович 60989 
Нерослік Юрій Вікторович 61219 
Несен Андрій Олексійович 61474 
Несен Костянтин Іванович (Кость Несен) 60964 
Несін Віталій Володимирович 60712, 60713 
Нехаєнко Марія Іванівна 61541, 61833 
Нечаєв Максим Сергійович 60989 
Нечаєв Олександр Олексійович 60428 
Нечипорук Віталій Володимирович 61882, 61883, 61884 
Нечипорук Олена Петрівна 61573, 61574 
Нечипорук Петро Петрович 60851 
Ніа Дітківська (псевдонім) 61875 
Нідзієва Вероніка Анатоліївна 60378 
Ніженковська Ірина Володимирівна 60686 
Нікітін Дмитро Миколайович 60890, 60891, 60892, 60893 
Ніколаєв Андрій Валерійович 60804 
Ніколаєнко Володимир Анатолійович 60911, 60912, 60914 
Ніколаюк Сергій Ігорович 60476 
Ніколенко Ольга Миколаївна 61185 
Нікуліна Неля Василівна 60793 
Новік Сергій Миколайович 60990 
Новохатська Яна Володимирівна 61568 
Ногіна Олеся Миколаївна 61297 
Ноєнко Наталія Сергіївна 60464 
Нор Петро Іванович 60828 
Носкіна Наталя Михайлівна 61856 
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Носкова Людмила Федорівна 61419, 61420, 61421, 61422 
Нуріманов Каміль Раїсович 61581 
Оберемчук Валентина Феодосіївна 60502 
Овдієнко Сергій Миколайович 61494 
Овраменко Володимир Дмитрович 61191, 61192, 61193 
Овсянніков Вячеслав Георгійович 61853 
Овсяннікова Любов Михайлівна 61648 
Овчаренко Павло Олександрович (Петропавел, 
Petropavel) 

61484 

Овчаров Тарас Сергійович 61408 
Оганян Аркадій Юрійович 60797 
Огарков Кирило Володимирович 61580 
Огоренко Вікторія Вікторівна 60462 
Однорог Анастасія Павлівна (Анастасія Горондо) 61433 
Окландер Михайло Анатолійович 60361 
Окончук Володимир Іванович 61118, 61119, 61120 
Олександр Дудко (псевдонім) 61300 
Олександр Подільський (псевдонім) 61459 
Олексій Зоредар (псевдонім) 60810 
Олексійченко Надія Олександрівна 61074, 61627, 61628 
Олена Вишна (псевдонім) 60806, 60807 
Олешко Олексій Якович 60992 
Олещук Галина Романівна 60794 
Олійник Вікторія Федорівна 60855 
Олійник Марія Олексіївна 61086 
Олімпієв Микита Дмитрович 60692 
Ольховська Ірина Валентинівна 61256, 61661, 61791 
Оляницька Любов Віталіївна 61180 
Ониськів Григорій Григорович 61659 
Онищенко Артур Миколайович 60744 
Онищенко Іван Іванович 60457 
Онищенко Катерина Павлівна 61690 
Оністрат Олександр Анатолійович 60531, 60532, 60533, 60534 
Онопрієнко Оксана Володимирівна 61045 
Онуфрик Олег Павлович 60659 
Опанасюк Марія Олександрівна (Анна-Марія, Анна-
Мария, Anna-Maria) 

61272 

Орлова Ольга Василівна 61185 
Ортинська Валентина Василівна 61850 
Осипова Тетяна Григорівна 60595, 60596, 60755, 60756 
Остапець Володимир Юрійович 60353 
Остапченко Людмила Іванівна 60854 
Остачинська Діана Миколаївна 61824 
Осьмак Роман-Володимир Володимирович 61298, 61299 
Осяєв Юрій Миколайович 61350 
Охотнікова Олена Миколаївна 61833 
Очеретяна Наталія Василівна 60857 
Павел  Лемец (псевдонім) 60709 
Павел Лемец (псевдонім) 60710 
Павич Ніна Миколаївна 61054 
Павленко Іван Володимирович 61788 
Павленко Наталія Володимирівна 61541 
Павленко Петро Миколайович 60620 
Павличко Дмитро Васильович 61633 
Павліченко Оксана Михайлівна 61035 
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Павлов Андрій Ігорович 61287, 61290 
Павлов Вадим Володимирович 61656, 61657, 61658 
Павлов Юрій Валерійович 61229 
Палажий Олена Петрівна (Алёна Палажий) 61526 
Паламаренко Любов Олександрівна 61892 
Паламарчук Максим Олегович 60588 
Палій Аліна Ігорівна 61425, 61655 
Палій Анатолій Павлович 60506, 60527, 61557 
Палій Андрій Павлович 60505, 60506, 60526, 60527, 61557 
Палій Наталя Володимирівна 61557 
Пальчик Анатолій Миколайович 60743, 60753, 61086 
Панасенко Ірина Миколаївна 61861 
Панасенко Олександр Іванович 60994 
Панда Вікторія Олександрівна 60464 
Парченко Володимир Володимирович 60994 
Пасічник Олександр Сергійович 61268 
Пасічнюк Ольга Петрівна 60884 
Паутов Юрій Іванович 61738 
Пахоль Борис Євгенович 60397 
Пахомова Тетяна Геннадіївна 61267 
Пашковський Нікіта Олександрович 61143, 61144, 61145, 61815 
Паштецький Андрій Володимирович 61775 
Паштецький Володимр Степанович 61775 
Пащенко Оксана Василівна 61073 
Педан Олег Лаврентійович 60747, 60750 
Пелешенко Олена Петрівна (Піля) 61717 
Пеньонжко Владислав Ігорович 60738 
Перекрест Андрій Леонідович 61397 
Перлин Євген Жоржович 61555 
Перунова Олена Миколаївна 61677 
Першенов Олександр Володимирович 61271 
Пестушко Валерій Юрійович 60860 
Петкогло Анатолій Миколайович 60890, 60891, 60892, 60893 
Петрашко Людмила Петрівна 61257 
Петренко Ірина Павлівна 61454 
Петрик Олексій Олексійович 60768, 60769, 60770, 60771, 60772, 60773, 60774, 

61142, 61768 
Петришин Сергій Іванович 61714, 61715 
Петров Олександр Васильович 60661, 60662, 60663 
Петров Олександр Вікторович 60742, 60766 
Петровська Юлія Валеріївна 60819 
Петрук Оксана Миколаївна 61802, 61803 
Петрусь Наталія Федорівна 60963 
Петрушко Анастасія Сергіївна 60881 
Петухова Любов Євгенівна 61404 
Печений Олег Петрович 61570 
Пилаєв Олександр Володимирович 61867 
Пилип Мар'яна Богданівна 61810 
Пилипенко Ігор Олегович 61818, 61821 
Пилипенко Наталія Василівна 61039 
Пилипенко Юрій Миколайович 61423 
Півторак Діана Олександрівна 61750, 61751 
Підварко Тетяна Олексіївна 61659 
Підлісецький Гліб Макарович 61775 
Пікман Михайло Миколайович 61772 
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Пілігач Олена Георгіївна 61799, 61800 
Пінчук Сергій Віталійович 61363 
Піотровська Світлана Віталіївна 61049 
Піскун Станіслав Олександрович 61855 
Піскунов Вадим Георгійович 61347 
Пічура Віталій Іванович 61590 
Плакс Руслан Дмитрович 60991 
Платонов Дмитро Михайлович 61494 
Плахов Михайло Володимирович 61632 
Плохіх Олена Вікторівна 61248, 61249 
Погорелов Артем Валерійович 60581 
Подаляк Наталія Гордіївна 60838 
Подгурський Станіслав Ельбертович 60465, 60466, 60467 
Подоляк Віталій Анатолійович 60661, 60662, 60663 
Політова Ірина Вікторівна 61470 
Поліщук Ігор Володимирович 61730 
Поліщук Максим Анатолійович 61730 
Поліщук Яна Ігорівна 60347, 60348 
Полонська Людмила Миколаївна 61697 
Полудніцина Ольга Олександрівна 61739, 61740, 61741 
Полулях Наталя Сергіївна 61033 
Польовий Дмитро Володимирович 60914 
Польовик Світлана Миколаївна 60896 
Польщиков Валерій Вікторович 61558 
Поляков Віктор Михайлович 60742, 60766 
Поляков Геннадій Анатолійович 61248, 61249 
Полякова Тетяна Михайлівна 60841, 60870, 60872 
Полянська Галина Сергіївна 60725 
Пометун Олена Іванівна 61165, 61166 
Пономаренко Вероніка Ігорівна 61457, 61458 
Пономаренко Володимир Степанович 61467, 61468 
Пономаренко Микола Семенович 61695 
Пономарьов Владіслав Сергійович 60656 
Пономарьов Євген Михайлович 61859 
Пономарьова Альона Анатоліївна 61818, 61821 
Поночевна Олена Вікторівна 61833 
Попа Марія Костянтинівна 61796 
Попель Павло Петрович 61793 
Поплавська Оксана Миколаївна 60496 
Попова Тамара Дмитрівна 61177 
Попова Тетяна Олександрівна 60512, 60513 
Попович Олексій Петрович 60990 
Порван Андрій Павлович 61712 
Порошина Тетяна Вікторівна 61581 
Постол Наталя Анатоліївна 60994 
Потай Інна Юріївна 61408 
Похиленко Наталія Михайлівна 61775 
Походзіло Юрій Миколайович 61569 
Почкун Лілія Олександрівна 61076, 61077 
Прасол Надія Олексіївна 61399 
Прибиток Сергій Іванович 61081 
Призюк Ярослав Ігорович 60456 
Приймак Алла Миколаївна 60841 
Приймак Наталія Василівна 61528, 61529 
Примак Микола Анатолійович 60902, 60903, 60904, 60905, 60906 
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Приступа Євген Никодимович 60654 
Присяжнюк Віталій Володимирович 60734, 61502 
Прихненко Сергій Анатолійович (БЕРЕСТ) 61430 
Приходько Юлія Миколаївна 61050 
Прищепа Світлана Михайлівна 61096 
Приятельчук Анатолій Олексійович 61228 
Прісягіна Наталя Іванівна 61340 
Прокофьєва Олеся Олексіївна 60511 
Пронькіна Наталя Леонідівна 61451 
Проценко Галина Олександрівна 61170 
Пугачов Микола Іванович 61775 
Пудова Тетяна Юріївна 61603 
Пуздряк Станіслав Іванович (MrPrid) 60664 
Пустовойт Сергій Володимирович 60695 
Путій Олена Володимирівна 60521 
Путій Павло Миколайович 60520, 60521, 60522 
Пучковська Ірина Йосипівна 61568 
Пшеничний Юрій Володимирович 60783, 60784, 60785 
Пясковський Вадим Валерійович 61078 
П'ятецький Сергій Володимирович 60515 
П'ятигорець Кароліна Сергіївна 61493 
Радєв Михайло Степанович 60890, 60891, 60892, 60893 
Раджабов Саід Нуруллозода 61310 
Радіонова Ірина Федорівна 60628 
Радуцький Михайло Борисович 60611 
Радченко Оксана Дмитрівна 61775 
Рамський Андрій Юрійович 60388 
Рассказов Олександр Олегович 61354, 61355 
Расько Юрій Олексійович 60988 
Ратко Марина Валеріївна 60643 
Рачко Олена Федорівна (псевдонім) 61163 
Ревак Ірина Олександрівна 61820 
Редько Валерій Григорович 60840, 60868, 60874 
Редько Сергій Іванович 60377 
Рені Артур Павлович 61216 
Репік Богдан Олегович 61572 
Репна Тетяна Геннадіївна 61753 
Решетняк Тетяна Іванівна 61259 
Решетько Євдоким Олександрович 61373 
Решетько Тимофій Олександрович 60920 
Ржевський Геннадій Миколайович 60884 
Рибалко Ганна Валеріївна 61208, 61209 
Рибалко Людмила Сергіївна 60823 
Рибка Антоніна Юріївна 60681 
Ривенко Ольга Петрівна 61298 
Ривкінд Йосиф Якович 60861, 61170 
Рижухін Михайло Володимирович 61559, 61560 
Рикачевський Олексій Олександрович 60529, 60551, 60558, 60588 
Рикичинська Дар'я Олексіївна 61910 
Рильський Максим Георгійович 60439, 60440, 60715, 60716 
Римаренко Іван Констянтинович 60749 
Рисована Любов Михайлівна 61712 
Рінгер Клара Василівна 61808 
Роботько Сергій Володимирович 61880 
Роганов Володимир Петрович 60884 
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Роговська Лілія Ігорівна 61406 
Рогожнікова Оксана Василівна 61616 
Родащук Галина Юріївна 61485 
Родинський Олександр Георгійович 61290 
Родомакін Михайло В'ячеславович 60992 
Рожі Томас Адальбертович 61101 
Рожок Лілія Степанівна 61354, 61355 
Розора Ірина Василівна 60698 
Роман Винник (псевдонім) 61544 
Роман Євген Григорович 61821 
Романдаш Віра Сергіївна 60962 
Романенко Світлана Степанівна 60358, 61395 
Романовський Юрій Федорович 60679 
Романько Вадим Анатолійович 61742 
Романюк Олександр Никифорович 61823 
Ромашко Світлана Григорівна 61137 
Ромін Андрій Вячеславович 61774 
Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна 61465 
Россіхін Василь Васильович 61569, 61571 
Россоха Володимир Васильович 61775 
Ротенфельд Юрій Олександрович 60589, 60590, 60591 
Рохварг Сергій Леонідович 60430, 60989 
Ртіщев Олег Юрійович 60981 
Рубля Тетяна Єгорівна 61116 
Рудакова Світлана Григорівна 60498 
Руданова Світлана Григорівна 60497 
Руденко Наталія Всеволодівна 60823 
Руденко Олексій Валерійович 61214 
Руденко Сергій Валерійович 61228, 61229 
Рудік Микола Валерійович 61530 
Рудь Андрій Сергійович 60733 
Рудь Варвара Борисівна 61092 
Рудь Віра Корніївна 60733 
Ружило Зіновій Володимирович 61626 
Рукавіцин Ігор Анатолійович 61894 
Рум'янцев Вячеслав Олексійович 61569 
Рута Богдан (псевдонім) 60764, 60765, 61426 
Рутгайзер Вікторія Георгіївна 61285 
Рябовол Лілія Тарасівна 60682 
Рябоконь Іван Олександрович 60501, 61134 
Саблук Віталій Петрович 61775 
Саваневич Вадим Євгенович 60581 
Савицька Катерина Володимирівна 61541 
Савлук Віталій Євгенович 60453 
Савченко Валентина Петрівна 61248, 61249 
Савченко Вікторія Станіславівна 61581 
Савченко Олександра Яківна 61176 
Савченков Генадій Олексійович 61516, 61517, 61518 
Савченков Олексій Генадійович 61516, 61518 
Савчук Анатолій Миколайович 60747, 60749, 60750, 60751, 60752, 61082, 61348 
Савчук Олександр Юрійович 60714 
Савчук Олена Петрівна 60939 
Савчук Тамара Олександрівна 61497, 61528, 61529, 61714, 61715, 61892 
Саганівська Людмила Василівна 60445 
Садовніков Артур Михайлович 61340 
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Садченко Маріна Михайлівна 61080 
Сазонов Сергій Олександрович 61379 
Саінчук Аріадна Олександрівна 60507, 61012 
Сайтарли Інна Анатоліївна 61228 
Сак Тамара Василівна 60873 
Сакно Ольга Петрівна 60741, 60742, 60766 
Саліонов Володимир Олександрович 60994 
Самойленко Дмитро Володимирович 60621 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 60830, 60866 
Самонова Олена Ігорівна 60841, 60870, 60872 
Самсонкін Валерій Миколайович 61849 
Самусевич Вацлав Валентинович 61248, 61249 
Самчук Василь Олександрович 61834, 61835, 61836, 61837, 61838, 61839, 61840, 

61841, 61842, 61843 
Саркиц Олег Степанович 61651 
Сафонов Андрій Андрійович 60994 
Сафонова Юлія Олександрівна 60449, 60450 
Сахацька Аліна Борисівна (Долина Аліна) 61025, 61026 
Сахно Володимир Прохорович 60741, 60742, 60766, 61352 
Саченко Олександр Миколайович 60366 
Сбітнєв Анатолій Іванович 61481 
Світельський Ігор Володимирович 61550 
Свіщев Валерій Андрійович 60965 
Святогор Вікторія Юріївна 61755 
Себа Микола Васильович 61630 
Северин-Мрачковська Людмила Василівна 60489, 60490, 60491 
Селюніна Зоя Володимирівна 61821 
Семенкова Світлана Володимирівна 60896 
Семенов Володимир Ілліч 61827 
Семенюк Андрій Володимирович 60989 
Семенюк Олександр Іванович 60622 
Семко Роман Богданович 60393 
Сеперович Наталія Володимирівна 61775 
Сепетий Дмитро Петрович 60727, 60728, 60729 
Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 61922 
Сергєєва Евеліна Едгардовна 61340 
Сергієнко Анатолій Федорович 61434 
Сергієнко Вікторія Володимирівна (псевдонім) 61172, 61173 
Сергієнко Ігор Антонович 61437, 61439 
Сергієнко Оксана Вікторівна 61379 
Сергієнко Світлана Анатолієвна 61434 
Сергій Сула (псевдонім) 61749 
Сердюк Дмитро Георгійович 60653 
Сердюк Зоя Олексіївна 61160 
Сердюк Наталія Леонідівна 61926 
Серебряков Валентин Валентинович 60854 
Середа Ірина Валеріївна 61392 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 60535 
Середін Дмитро Вадимович 61631, 61632 
Сибірянська Юлія Володимирівна 60546 
Сиволоб Андрій Володимирович 61168 
Сивульська Наталія Миколаївна 60546 
Сидоренко Лідія Іванівна 61229 
Сидоров Олександр Миколайович 61587 
Сизоненко Олександр Олександрович 61604, 61605, 61606, 61607, 61608, 61609 
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Силантьєва Інна Василівна 60968 
Сильнова Елла Сергіївна 60855 
Симоненко Сергій Олександрович 60811, 60812, 60944, 60948 
Симоновський Віталій Іович 61788 
Симошенко Світлана Анатоліївна 61055 
Симуніна Юлія Миколаївна (Юлия Лебедева) 61296 
Симуніна Юлія Миколаївна (Юлія Лєбєдєва) 61448 
Симута Микола Олександрович 60391 
Сингаївський Сергій Петрович 61004 
Синєгуб Петро Сергійович 61221, 61222, 61223 
Сирота Вадим Ігорович 61352 
Сиротенко Сергій Євгенович 61568, 61570 
Сиротюк Володимир Дмитрович 60853 
Сівякова Галина Олександрівна 60358 
Сігаєв Вадим Віталійович 61572, 61573, 61574, 61882, 61883, 61884 
Сідерський Антон Андрійович 61505 
Сікорська Ольга Олександрівна (Syncopation) 60650, 60674, 60677, 60678 
Сімонова Євгенія Олегівна 60457 
Сінкевич Андрій Богданович 60911, 60912, 60914 
Сірий Олександр Петрович 60692 
Сірик Аліна Олегівна 60966 
Сірук Роман Анатолійович 60615 
Сішненко Олександр Володимирович 60457 
Скалацький Вячеслав Миколайович 61228 
Скачков Дмитро Андрійович 61572 
Скворцова Світлана Олексіївна 61045 
Скіб'як Андрій Юліанович 60611 
Скісов Евген Геннадійович (Скіф) 60707 
Скісов Евгеній Геннадійович (Скіф) 61758 
Скляров Олексій Юрійович 60637 
Скоропад Ярослава Миколаївна 61812 
Скрибченко Дар'я Олексіївна 61261 
Скрипник Микола Валентинович 61090 
Скрипник Наталія Вячеславівна 61168 
Скрипник Тетяна Валентинівна (Татьяна Скрипник) 60477 
Скрипник-Тихонов Ростислав Ігорович 60549, 60550 
Скуратович Ірина Миколаївна 61569 
Скуратовська-Кравченко Вікторія (псевдонім) 61577 
Слабоспицький Олександр Сергійович 60698 
Слабошпицький Мирослав Михайлович 61754 
Сладков Олександр Олександрович 60592 
Сладкова Марина Валеріївна 60592 
Слєпцов Олег Семенович 61501 
Слізков Андрій Миколайович 61423 
Слободян Марія Володимирівна 61273 
Слободяна Ірина Адольфівна 61804, 61805 
Слободянюк Олена Михайлівна 60846, 60849 
Слоневський Олег Олегович 61465 
Слубський Олександр Володимирович (aslubsky) 61020 
Смагін Ігор Іванович 61165 
Смаглюк Любов Вікентіївна 61091, 61092 
Смирнова Тетяна Василівна 60748 
Смірнова Ірина Олександрівна 60514 
Сміянов Владислав Анатолійович 61122 
Сміянов Євген Владиславович 61122 
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Смолій Валерій Андрійович 60858 
Смоляр Юрій Юрьович 61771 
Смульська Наталія Омелянівна 61239 
Снігур Валентин Олександрович 60797 
Снісар Олена Сергіївна 61285 
Снітко Олена Степанівна 61163 
Снопок Микола Петрович 61775 
Соболевський Ярослав Андрійович 61228, 61229 
Соболь Андрій Володимирович 60991 
Совгира Тетяна Ігорівна 61792 
Совершенна Ірина Олексіївна 60695 
Сокиран Михайло Федорович 61079 
Сокиран Федір Михайлович 61079 
Соковікова Наталія Сергіївна 60581 
Соколова Людмила Володимирівна 61194 
Соколовський Анатолій Олександрович 61306, 61307 
Сокольська Рената Борисівна 60359 
Солдатова Оксана Володимирівна 61541, 61833 
Солов'яненко Ніна Андріївна 61775 
Соловйов Андрій Михайлович 61304, 61305 
Соловйов Олексій Миколайович 61568 
Солодовніченко Ірина Григорівна 61541 
Соломін Олександр Сергійович 61596 
Солопенко Володимир Анатолійович 61159 
Солтис Сергій Миколайович 60989 
Солук Анастасія Володимирівна 61610 
Сольський Олександр Сергійович 61485 
Солярчук Борис Миколайович 61729 
Сопін Олексій Ігорович 61214 
Сопіна Тетяна Олексіївна 61214 
Сорокіна Олена Анатоліївна 60385 
Сотников Олег Віталійович 61387 
Сотникова Світлана Іванівна 60996, 61044, 61046 
Сотська Олена Іванівна 60618 
Спеціальний Микола Миколайович 60952 
Спірідонова Ольга Олександрівна 61709 
Сподаренко Сергій Григорович 60652 
Ставерська Тетяна Аркадіївна 60896 
Стадник Олександр Григорович 61001 
Станіна Ольга Дмитрівна 60587 
Стародумова Аліна Вячеславівна 60808, 60809 
Старостенко Катерина Іллівна 61208, 61209 
Статівка Валентина Іванівна 60872, 61158 
Стейюк Петро Антонович 61775 
Степаненко Антон Юрійович 61620 
Степаненко Сергій Васильович 60492 
Степанков Валерій Степанович 60858 
Степанова Лідія Григорівна 61826 
Степанський Михайло Леонідович 61632 
Стеценко Микола Григорович 61479 
Стеценко Сергій Петрович 61762, 61763, 61764 
Стотика Олександр Вікторович 61659 
Стоян Платон Федорович 60896 
Страшко Станислав Васильович 61467, 61468 
Стрілок Іванна Іванівна 61038 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

661 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Стрілок Олександр Вікторович 61038 
Стрільців Олександр Васильович 61078, 61080 
Струтовська Олена Миколаївна ( Алена Sun) 60922 
Струтовська Олена Миколаївна (Алена Sun) 60923 
Сум Ігор Євгенович 60851 
Сундучкова Марія Володимирівна 60989 
Супрун Олександр Вікторович 60457 
Сурженко Ольга Анатоліївна 61570 
Сурова Віра Миколаївна 61438 
Суський Анатолій Михайлович 61762, 61763, 61764 
Сухарєва Світлана Володимирівна 61017 
Суховеркова Ірина Борисівна 61388 
Сушко Дмитро Ярославович (Surrealiste) 60528 
Сьомак Василь Степанович 61498 
Сьомочкіна Світлана Марківна 60693, 60694 
Тагліна Ольга Валентинівна 60995, 61000, 61043 
Талавиря Микола Петрович 61072, 61073 
Талавиря Олександр Миколайович 61073 
Талаєва Анастасія Олександрівна 61792 
Танана Дмитро Юрійович 61537 
Танчук Тетяна Василівна 60449, 60450 
Тараненко Тамара Вікторівна 61833 
Тарасенко Наталія Сергіївна 61891 
Тарасенкова Ніна Анатоліївна 61160, 61167 
Тарасова Іріна Іванівна 61581 
Таровська Олена Андріївна 60441, 60442 
Татарінцев Володимир Іванович 61438 
Татаров Олексій Олексійович 60956 
Таш'ян Роман Іванович 61570 
Твердохліб Юлія Володимирівна 60630 
Твердун Кирил Вікторович 61187, 61188 
Терентьєва Наталія Олександрівна 60389 
Терещенко Анастасія Сергіївна 60783 
Терещенко Марина Олександрівна (Марина Терес) 60454, 61015, 61016 
Терещенко Тетяна Павлівна 61335 
Терещук Андрій Іванович 61050, 61051, 61100 
Терещук Борис Миколайович 60863 
Терьохін Дмитро Костянтинович 60353 
Тесленко Олександр Кирилович 60782 
Тивончук Степан Олександрович 61775 
Тименко Володимир Петрович 60833 
Тимошенко Оксана Вікторівна 61567 
Тимощук Олена Миколаївна 60487 
Тимченко Алла Анатоліївна 61345, 61398, 61472 
Тимчик Олеся Володимирівна 60387, 60390 
Титаренко Валентина Петрівна 61064, 61065, 61067, 61152 
Титаренко Ольга Олександрівна 61066, 61068 
Титух Володимир Вікторович 60908 
Тихомирова Євгенія Борисівна 61617 
Тихоненков Дмитро Анатолійович 61569, 61571 
Тихонов Олександр Іванович 60549, 60550 
Тихонов Юліан Олександрович 60947 
Тихонова Світлана Олександрівна 60549, 60550 
Тичук Тетяна Володимирівна 61049 
Тищенко Валерія Олексіївна 60653, 60654 
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Ткаленко Світлана Іванівна 60900, 61257 
Ткач Володимир Петрович 60660 
Ткач Костянтин Іванович 60890, 60891, 60892, 60893 
Ткаченко Анатолій Олександрович 61245 
Ткаченко Віктор Дмитрович 61248, 61249 
Ткаченко Володимир Пилипович 61191, 61192, 61193 
Ткаченко Григорій Іванович 61381 
Ткаченко Ігор Миколайович 61118, 61119, 61120 
Ткаченко Олена Вадимівна 61258 
Ткаченко Сергій Миколайович 60646 
Ткаченко Юрій Володимирович 60657, 60658 
Ткачова Тетяна Миколаївна 61833 
Ткачук Вадим Анатолійович 61186 
Ткачук Володимир Микитович 60752 
Ткачук Сергій Григорович 60576, 60577, 60578 
Ткачук Станіслав Іванович 61100 
Товмаш Дмитро Анатолійович 61228 
Товстопят Володимир Леонтійович 61775 
Тодоренко Регіна Петрівна 61691, 61692, 61693, 61694 
Токаренко Володимир Олександрович 61861 
Токарєв Михайло Валерійович 61402 
Толкунов Ігор Олександрович 61774 
Толстанов Олександр Костянтинович 60611 
Толстанова Ганна Миколаївна 61168 
Томенко Тарас Миколайович 60813 
Траченко Сергій Сергійович 60792 
Трейтяк Вячеслав Віталійович 60620 
Третяк Олександр Олександрович 60797 
Третяк Тетяна Іванівна 60896 
Тригуб Валентина Іванівна 60443 
Тригуб Іван Сергійович 60802 
Триснюк Василь Миколайович 60519 
Трімпол Олександр Віталійович 60621 
Трінька Ганна Юріївна 60839 
Трофимчук Олександр Миколайович 60519 
Трюхан Микола Олександрович 61298 
Тулуш Леонід Дмитрович 61775 
Туржанський Віталій Анатолійович 60721 
Туриця Юлія Олександрівна 60751, 61082, 61348 
Туркін Геннадій Олегович 60723 
Турпак Сергій Миколайович 60633 
Тушніцка Надія Михайлівна 61810 
Тютюнник Яна Сергіївна 60915 
Уваров Юрій Анатолійович 60692 
Уварова Ганна Шевкетівна 60860 
Угніч Григорій Анатолійович 61856 
Удалова Лариса Давидівна 60476 
Уланчук Володимир Семенович 61752 
Улгер Ольга Олександрівна 61378 
Улибін Юліан Олександрович 60689, 60949, 60950, 60951 
Ульянченко Олександр Віктоворич 60702 
Урсой Юрій Анатолійович 61718, 61719, 61720, 61721, 61722, 61723, 61724, 

61725, 61726 
Урядов Андрій Вячеславович 60448 
Ус Марина Володимирівна 61568, 61570 
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Ус Світлана Альбертівна 60587 
Усата Наталія Василівна 61775 
Усенко Максим Анатолійович 61395 
Усенко Сергій Костянтинович (Алан Грейтлак) 61023 
Усик Віра Іванівна 60628, 60629 
Усова Олена Іванівна 61833 
Ушаков Євген Анатолійович 60791 
Фадєєнко Галина Дмитрівна 61474 
Фарина Олександр Іванович 60392 
Фастівець Анна Віталіївна 60594 
Федоренко Віра Іларіонівна 61556 
Федоренко Юрій Володимирович 60632 
Федоров Євген Євгенович 60625 
Федоров Микола Миколайович 61775 
Федорчук Артур Григорович 60896 
Федосєєв Сергій Васильович 60799 
Федоткіна Олена Сергіївна 61490 
Федулова Любов Іванівна 60695 
Федченко Ганна Вікторівна 61490 
Фельдман Ігор 61886, 61887, 61888, 61889, 61890 
Фещенко Валентина Михайлівна 60494 
Філіпов Кирило Дмитрович 60360 
Філіппе Раймонд Ендрю Хутсе 61516, 61518 
Філіпчук Антон Юрійович 60352 
Філоненко Ірина Олександрівна 60376 
Філоненко Олександр Дмитрович 60746 
Філонов Кирило Сергійович 61859 
Філь Адріан Юрійович 61452 
Фішер Світлана Сергіївна 61493 
Форостовець Віталіна Іванівна 60597 
Фоя Марія Олександрівна 60784 
Фрадинський Олександр Анатолійович 60721 
Франчук Дмитро Миколайович 60726 
Фредюк Микола Миколайович 61123 
Фролова Олена Олександрівна 60819 
Фуголь Леонід Дмитрович 61436 
Фурик Марія Василівна 61816 
Фурман Ярослав Володимирович 61079 
Хабчик Аркадій Семенович 61615 
Халус Ігор Віталійович (Khalus) 61877 
Хан Ігор Валерійович 60820 
Хант Олена Вікторівна 61492 
Харасик Наталія Олегівна 61569 
Харченко Володимир Петрович 60625 
Харчинська Каріна Олександрівна 61308, 61309 
Харчук Аліна Павлівна 61241 
Харчук Анастасія Олександрівна 60756 
Хащевська Юлія Русланівна (Юлия Хащевская / Юлія 
Хащевська) 

61346 

Хватов Микола Костянтинович 61248, 61249 
Хватова Валентина Сергіївна 61248, 61249 
Хімченко Роман Ігорович (kxxxm) 60739 
Хламов Сергій Васильович 60581 
Хлевна Юлія Леонідівна 60620 
Хлевний Андрій Олександрович 60620 
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Хлєбникова Людмила Олександрівна (псевдонім) 61036 
Хмельова Ася Ігорівна 60717 
Хмельова Марія Сергіївна 61373 
Хміль Наталія Вікторівна 61775 
Ходаківська Ольга Василівна 61775 
Ходзицька Ірина Юліївна 61054 
Ходико Юрій Євгенович 61568, 61570 
Ходосовцев Олександр Євгенович 61168, 61818, 61821 
Хома Михайло Степанович (Дзідзіо) 61649 
Хоменко Павло Віталійович 60594 
Хоменко Сергій Анатолійович 61864 
Хомік Микола Миколайович 61481 
Хорошев Костянтин Григорович 61354 
Хорошилова Аліна Олександрівна 61375 
Хорошковська Ольга Назарівна 61801, 61802, 61803 
Хотюн Микола Михайлович 61190 
Хохель Станіслав Олегович 60917 
Храмцова Вікторія Вікторівна 61826 
Храпко Сергій Ігорович 60601 
Христова Тетяна Євгенівна 61681 
Хрутьба Вікторія Олександрівна 61351 
Худик Катерина Георгіївна 61269 
Царьов Данило Олексійович 61234 
Царьов Олександр Олександрович 61290 
Цах Володимир Вікторович 60597 
Цейбель Людвик Людвикович 61813 
Цейтлін Ольга Ігорівна 60999 
Цибульник Сергій Олексійович 61750, 61751 
Цимбалюк Світлана Олексіївна 60493, 60495 
Цина Андрій Юрійович 61067, 61069, 61100 
Цуркан Ярослав Олегович 61059 
Цуцкурідзе Максим Сергійович 61079 
Цьолик Наталія Миколаївна 61017 
Цюх Іванна Миколаївна 60582 
Цюх Микола Федорович 60582 
Чаплін Христина Богданівна 61362 
Чапля Євген Ярославович 61858 
Часова Тетяна Олександрівна 60523 
Чеботарь Марина Юріївна (Mellssa) 61919 
Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be) 60814 
Чекановська Ольга Андріївна 61233 
Чемезова Катерина Іванівна (Катя Che) 61920 
Чемезова Катерина Іванівна (Катя Che, Katya Che, Ка-
тя Че) 

61511, 61921 

Чепков Ігор Борисович 60828 
Чепурний Олег Вікторович 60593 
Червоняк Євген Олександрович 60622 
Черевань Ірина Іванівна 61014 
Черін Андрій Геннадійович 61298, 61299 
Черкашин Кирило Михайлович 60902, 60903, 60904, 60905, 60906 
Черковська Людмила Григорівна 61381 
Чермак Ігор Іванович 60611 
Черненко Олена Євгенівна 60653 
Чернецова Светлана (псевдонім) 61612, 61613 
Чернецька Тетяна Іванівна 60638 
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Чернецький Микита Олександрович (niki) 61885 
Чернецький Микола Владиславович 60815, 61003 
Чернєй Володимир Васильович 60476, 61080 
Черних Еліна Миколаївна 61480 
Черниш Іван Святославович 61241 
Черниш Роман Васильович 61881 
Чернишов Олексій Дмитрович 60981 
Чернікова Людмила Антонівна 60861 
Чернін Євген Юрійович 60983 
Чернов Антон Валерійови 60796 
Чернова Тетяна Василівна (Саломія) 60924 
Чернуха Ольга Юріївна 61858 
Чернюк Артем Михайлович 61473 
Чернявський Сергій Сергійович 60476, 61079 
Черпак Тетяна Валеріївна 60896 
Чертков Дмитро Дмитрович 60702 
Чехович Таміла Вікторівна 61132 
Чечельницький Денис Юрійович 61499 
Чигір Роман Леонідович 61387 
Чижик Віталій Михайлович 61679 
Чирва Артем Миколайович 60822 
Чирва Ольга Володимирівна 61474 
Чичикало Ніна Іванівна 60625 
Чічота Олександр Вікторович 61220 
Чмельова Валентина Степанівна 60437, 60438 
Чмир Микола Васильович 61214 
Чорна Марія Олександрівна 60624 
Чорний Антон Петрович 60358 
Чорний Олексій Петрович 60355, 60356, 60358, 61395 
Чуйко Вадим Леонідович 61229 
Чуйкова Валентина Юріївна 61570 
Чумак Вадим Андрійович 61461 
Чумак Максим Едуардович 61195, 61196, 61198, 61199, 61200, 61201, 61202, 61203 
Чумак Надія Петрівна 61169, 61179 
Чумакова Ірина Юріївна 61255 
Чумаченко Іван Петрович 61629, 61878 
Чупринка Наталія Вікторівна 61870, 61871 
Чушенко Вячеслав Олегович 61052 
Шабаковська Васса Автономівна 61013 
Шабельников Олексій Олексійович 61005, 61006, 61007, 61008 
Шабельников Олексій Олексійович (Alexey 
Shabelnikov, STC) 

60718, 60719, 60720 

Шакотько Віктор Васильович 60861 
Шаповал Іван Іванович 60782 
Шаповал Леся Іванівна 60989 
Шаповалов Валентин Валерійович 61616 
Шаповалов Валерій Володимирович 61616 
Шаповалов Сергій Павлович 61499 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 61616 
Шапошников Борис Вікторович 60747 
Шарабанова Тетяна Олексіївна 60896 
Шарапов Михайло Михайлович 60698, 60699 
Шарапова Маргарита Олександрівна 60813 
Шариков Денис Ігорович (Діоніс Асоров) 61445, 61446 
Шарікадзе Олена Вікторівна 61833 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 38, 2015 
 

666 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Шаріпова Яна Сергіївна 60958 
Шарова Тетяна Михайлівна 61925 
Шаровченко Олександр Іванович 61548 
Шарпило Ірина Олександрівна 60436 
Шатило Лідія Олександрівна 60394 
Шатілло Вячеслав Вікторович 61463 
Шацька Оксана Петрівна 61349 
Швець Дар'я Володимирівна (Медова Даша 
Володимирівна) 

60364, 60365 

Шебанова Віталія Ігорівна 61595 
Шевердін Максим Михайлович 61569 
Шеверун Надія Володимирівна 61349 
Шевченко Власта Леонідівна 61248, 61249 
Шевченко Олексій Володимирович 61494 
Шевченко Світлана Віталіївна 60511 
Шевчук Андрій Юрійович 60902, 60903, 60904, 60905, 60906 
Шевчук Дмитро Володимирович 61751 
Шевчук Леся Олексіївна 61563 
Шевчук Марина Михайлівна 61453 
Шевчук Олександр Григорович 61621 
Шелест Микола Борисович 60360 
Шелкова Еллона Володимирівна 61449 
Шеляженко Юрій Вадимович 60690, 60691 
Шерон ЛаВей (псевдонім) 61058 
Шигаль Денис Анатолійович 61569 
Шиманська Анна Анатоліївна (Августинович Анна 
Анатоліївна) 

60761 

Шинкаренко Василь Федорович 60761 
Шипіцина Юлія Володимирівна 61349 
Шита Марина Валеріївна 61254 
Шкатула Юрій Васильович 61499 
Шкварков Олександр Олександрович 60444 
Шкіль Анна Олександрівна 61553 
Шкребтієнко Валерій Сергійович 61195, 61196, 61197, 61198, 61199, 61200, 61201, 

61202, 61203, 61204 
Шкуро Сергій Анатолійович 60599 
Шляхтиченко Олександра Ігорівна 61583 
Шмельова Поліна Сергіївна 61234 
Шмельова Тетяна Федорівна 60624, 61934 
Шмигер Галина Петрівна 61647 
Шмігельський Ігор Степанович 60868 
Шовкалюк Віктор Степанович 60695 
Шолохова Анна Володимирівна 60692 
Шостко Олена Юріївна 61760 
Шпанковська Ніна Григорівна 60423 
Шпикач Олександр Михайлович 61775 
Шпикуляк Олександр Григорович 61775 
Шпитальний Микола Афанасійович 61737 
Шпичак Олег Сергійович 60549, 60550 
Шпільфогель Владімір 61559, 61560 
Шрамко Валентина Олександрівна 60584 
Штурхецький Віталій Григорович 60775 
Шуба Євгеній Васильович 60740, 60746 
Шулімов Олег Сергійович 60624 
Шумбарець Лідія Миколаївна 61062, 61063 
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Шумейко Дмитро Олександрович 60476 
Шупп Роман Григорович 60644 
Шут Микола Іванович 61115 
Шутова Олена Валентинівна 61541 
Щадило Анатолій Антонович 60476 
Щербатюк Олена Миколаївна 61259 
Щербина Агнессія Петрівна 60613, 60614 
Щербина Роман Олександрович 60994 
Щетініна Людмила Валеріївна 60499, 60500, 61761 
Щупак Ігор Якович 61156 
Ю. А. Хахарин (псевдонім) 60954 
Юлия Ларосса (псевдонім) 61713 
Юрескол Марина Сергіївна 60618, 60619 
Юрженко Володимир Васильович 61150 
Юрик Ярина Михайлівна 60422, 61227 
Юрій Смотрич (псевдонім) 61794 
Юров Олександр Григорович 61756, 61757 
Юрченко Ігор Олександрович 60692 
Юрченко Ольга Аркадіївна 61250, 61251, 61252 
Юрченко Ольга Аркадіївна (YNIKA (Юника)) 61337 
Юрченко Ольга Аркадіївна (YUNIKA (Юника)) 61338 
Юрчук Юрій Володимирович 60984, 60985 
Юсупов Володимир Васильович 61079 
Юськів Богдан Миколайович 61617 
Юхименко Микола Дем'янович 60940 
Юшин Сергій Олександрович 61775 
Ющенко Анатолій Андрійович 60763 
Ющук Іван Пилипович 61416, 61417, 61418 
Явор Ольга Анатоліївна 61568 
Яворський Василь Васильович 60926, 60927, 60928, 60929, 60930 
Ягенська Галина Василівна 61168 
Якименко Ігор Андрійович (Garry Var) 61019 
Яковенко Вячеслав Анатолійович 61253 
Яковенко Оксана Вікторівна 60721 
Яковець Володимир Іванович 61435 
Яковішак Ігор Ярославович (Cosa Nostra) 61727 
Яковлева Вікторія Анатоліївна 61100 
Яковлева Наталія Юріївна 61833 
Якуба Катерина Іллівна 61775 
Яловська Людмила Володимирівна 61407 
Ян Пітер Де Нул 61516, 61517, 61518 
Янін Олексій Євгенович 61731 
Янішевська Нінель Олексіївна 60503 
Янковський Ігор Миколайович 61517 
Яновицька Наталія Іванівна 61801 
Яновська Світлана Яківна 61826 
Яновський Олексій Віталійович 61475 
Януш Карпінскі 61443 
Янченко Євген Володимирович 61402 
Янюк Богдан Євгенійович 60692 
Яременко Василь Васильович 61009 
Яркіна Наталія Євгеніївна 61570 
Яровий Денис Євгенович 60902, 60903, 60904, 60905, 60906 
Яроцький Віталій Леонідович 61568, 61570 
Ярошенко Ольга Григорівна 61153 
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Ярчук Микола Миколайович 61775 
Яценко Дмитро Валерійович 61732 
Яцишина Клавдія Валеріївна 60695 
Яцкевич Інна Володимирівна 61181 
Яцюк Михайло Іванович 60611 
Яцюк Юрій Михайлович 60611 
Ящук Сергій Миколайович 61100 
Яэль (псевдонім) 60946 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

"Гленмарк Фармасьютикалз Лімітед", Представництво 
в Україні 

 60616 

Громадська організація "ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ 
СОТНІ" 

 60795, 60941 

Державна установа "Інститут урології Національної 
академії медичних наук України" 

 61581 

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

 61826 

Державна установа "Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 60992 

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

 61248, 61249 

Державне підприємство "Українські спеціальні системи"  61071 
Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана" 

 60502, 61258, 61259 

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

 60659, 60700 

Державний гемологічний центр України  61436, 61437, 61438, 61439 
Державний науково-дослідний інститут митної справи  60721 
Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 60711 

Запорізький національний технічний університет  60630, 60633 
Інститут зрошуваного землеробства Національної 
академії аграрних наук України 

 61532 

Інститут проблем моделювання в енергетиці  
ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України 

 60777, 60778, 60780 

Інститут телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору Національної академії наук 
України 

 60519 

Київська державна академія водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 60486, 60487 

Київська державна академія водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 61037, 61038 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 60695, 61850, 61851 

Київський національний торговельно-економічний 
університет  

 60560, 60884 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 60698, 60699, 61228, 61229 

Київський національний університет технологій та ди-
зайну 

 61423, 61550 

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-
обчислювальний центр" 

 61603 

Луцький національний технічний університет  60897 
Маріупольський державний університет  61245, 61246, 61247 
Національна академія внутрішніх справ  60476, 61078, 61079, 61080 
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  60894, 60896, 60931 
Національна металургійна академія України  60359, 60423 
Національний авіаційний університет  60620, 60621, 60622, 60623, 60624, 60625, 60626,    

60627, 61105, 61106, 61747, 61934 
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Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 61775 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 60761, 60762, 61135, 61136, 61409 

Національний транспортний університет  60740, 60741, 60742, 60743, 60744, 60766, 60907, 
60908, 60909, 60910, 60911, 60912, 60913, 60914, 
60915, 60916, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61575 

Національний транспортний університет  60564, 60565, 60566, 60567, 60568, 60569, 60570, 
60571, 60572, 60573, 60574, 60575, 60576, 60577, 
60578, 60579, 60580, 60745, 60746, 60747, 60748, 
60749, 60750, 60751, 60752, 60753, 61082, 61083, 
61084, 61085, 61086, 61087, 61347, 61348, 61354, 
61355, 61562, 61563 

Національний університет біоресурсів і природокори-
стування України 

 60395, 60396, 61072, 61073, 61074, 61621, 61622, 
61623, 61624, 61625, 61626, 61627, 61628, 61629, 
61630, 61878 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

 61408 

Національний університет харчових технологій  60966 
Національний університет цивільного захисту України  60899, 61774 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого 

 61568, 61569, 61570, 61571 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  61181, 61470 
Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  61118, 61119, 61120 
Приватне підприємство "Архібуд-дизайн"  61554 
Приватне підприємство "ЗІТ"  61822, 61935 
Публічне акціонерне товариство виробничо-торгова 
фірма "Сіверянка" 

 60652 

Служба безпеки України  60425, 60426, 60427, 60428 
Сумський державний університет  60354, 60360, 60991, 61122, 61469, 61499, 61788 
Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 

 61647 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙСІТІ"  60460 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АйТі Тім"  61494 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аріол"  61827 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Барон 
Разгуляєфф" 

 61146, 61147 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-
ІНЖИНІРИНГ" 

 61618, 61619, 61620 

Товариство з обмеженою відповідальністю "еМІСТ"  60448 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ 
ПІКЧЕРЗ" 

 61834, 61835, 61836, 61837, 61838, 61839, 61840, 
61841, 61842, 61843 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Комп'ютерно-касові системи" 

 60703 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КУДІЦ"  60726 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІБРА-
КОНСАЛТ" 

 61881 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізард 
Софт Сервіс" 

 60424, 61857 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НТК Кон-
салтинг" 

 60394 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ 
БІЗНЕС ГРУПП" 

 60362 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРІНТЕК 
УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ." 

 61848 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Сівертекс" 

 61253 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стиль Д"  61753 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий 
дім "Санітарний щит України" 

 61235, 61236, 61243, 61244 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИОС"  60457 
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАВІТ 
АГРО" 

 60461 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні Інформаційні Технології" 

 60430, 60989 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЙНЛ 
КАТ МЕДІА" 

 61297 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОТ 
СПОТ МЕДІА УКРАЇНА" 

 60692 

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-
виробниче підприємство "Альянс-Д" 

 61440 

Товариство з обмеженою відповідальностю 
"Телерадіокомпанія "Ера" 

 60767 

Українська інженерно-педагогічна академія  61473, 61533, 61534, 61535 
Український науково-дослідний інститут прогнозу-
вання та випробування техніки і технологій для 
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда 
Погорілого, Південно-Українська філія 

 60639, 60640, 60641 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 
Національної академії наук України 

 61536 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 60793, 60823 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 60458, 60459, 61341, 61471, 61677, 61678, 61679, 
61680 

Центральний науково-дослідний інститут озброєння 
та військової техніки Збройних Сил України 

 60828 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

№ 60145 20.10.2015 
№ 60146 20.10.2015 
№ 58753 20.10.2015 

 
 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 
Номер свідоцтва Дата публікації та номер бюлетеня Слід читати 

52828 02.01.2014, 32 Комп'ютерна програма "TMASTER" 
 



ЗМІСТ 

 
Відомості про реєстрацію авторського права на твір    ........................................... 3

Відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір    ..... 591

Відомості про облік організацій колективного управління    .......................…....... 620

Відомості про уповноважені організації колективного управління, які 

здійснюють збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання 

опублікованих із комерційною метою фонограм і відеограм та зафіксованих  

у них виконань    .............................................................................................................. 622

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 застосуванням яких у 

домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах    .......................…..................….... 623

Покажчики    ...................................................................................................................... 624

 Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір за 

об'єктами авторського права    ............................................................................................... 624

 Іменний покажчик авторів творів    ......................................................................................... 630

 Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові права на  

службовий твір    ..................................................................................................................... 669

 

Сповіщення    ..................................................................................................................... 672

 Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір    ......................... 672

 Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу свідоцтва про 

реєстрацію авторського права на твір   ......................................................................... 
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