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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61936  
 
Дата реєстрації авторського права  01.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кустов Віталій Петрович, Мазур Вячеслав Геннадійович  
  
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "TradeMUX ECN and Trading Platform"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61937  
 
Дата реєстрації авторського права  01.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Олег Романович  
 
Повне ім'я або 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 "Абонентське юридичне обслуговування 

фізичних осіб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61938  
 
Дата реєстрації авторського права  01.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуржій Андрій Миколайович, Карташова Любов Андріївна, 

Лапінський Віталій Васильович, Руденко Віктор Дмитрович  
 
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 "Інформатика" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для навчання інформатики у 7-му класі 
загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника повністю 
відповідає навчальній програмі  "Інформатика. 5-9 клас", 
рекомендований Міністерством освіти і науки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61939  
 
Дата реєстрації авторського права  01.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижановський Олег Прокопович, Крижановська Оксана Олегівна, 

Хірна Олена Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Всесвітня історія для 7-го класу загальноосвітніх 

навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В підручнику подається загальний образ європейського середньовіччя і 
історичні портрети ряду тодішніх суспільств Європи та Азії. В 
підручнику головна увага приділяється матеріальному побуту, 
звичаям і традиціям середньовічних народів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61940  
 
Дата реєстрації авторського права  01.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агеєва Віра Павлівна  
 
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 "Антологія сучасної української новели"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61941  
 
Дата реєстрації авторського права  01.10.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Микола Павлович, Венгер Євген Федорович, Мельничук 

Олександр 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)  "Фізика 7" Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61942  
 
Дата реєстрації авторського права  01.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Ольга Олегівна (balabolka)  
 
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 з 12 авторських ілюстрацій у чорно-білому та кольоровому 

виконанні "ZODIAC WOMEN ART" ("ZODIAC")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ілюстрації містять 12 графічних зображень жінок, зачіски яких 
символізують кожен знак зодіаку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61943  
 
Дата реєстрації авторського права  01.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Ольга Олегівна (balabolka)  
 
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 з 43 авторських графічних тематичних малюнків "DOODLES 

CARTOON GRAPHICS ILLUSTRATIONS" ("DOODLES ART")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61944  
 
Дата реєстрації авторського права  01.10.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Ольга Олегівна (balabolka)  
 
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 "Ілюстрація у чорно-білому та кольоровому виконанні 

"ПТАХИ" (2 варіанти)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічні ілюстрації з зображенням птахів - сови та павліна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61945  
 
Дата реєстрації авторського права  01.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Ольга Олегівна (balabolka)  
 
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 "Ілюстрація у чорно-білому та кольоровому виконанні 

"UKRAINIAN GIRL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61946  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ложковський Анатолій Григорович, Вербанов Олег Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання самоподібного трафіка 

телекомунікаційних мереж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
Анотація   

Програма призначена для дослідження пропускної спроможності та 
характеристик якості обслуговування односерверних систем розподілу 
інформації шляхом імітаційного моделювання їх роботи.  
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61947  
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Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ложковський Анатолій Григорович, Гордієнко Вадим Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованого проектування 

мультисервісних мереж зв'язку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження пропускної спроможності та 
характеристик якості  обслуговування мультисервісної мережі зв'язку 
шляхом імітаційного моделювання її роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61948  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буділов Сергій Алфеєвич  
 
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)  Методичний посібник "Інструкція експлуатації людського тіла. 

Авторська методика "АЛФЕЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61949  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєпнова Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, твір 

ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Гра КВІТЧЕЛ. Розбудовуємо культуру миру разом. 

Методичні рекомендації для вчителя, психолога з Гри КВІТЧЕЛ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Мета гри - об'єднання усіх дітей у прагненні миру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61950  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюх Микола Федорович, Цюх Іванна Миколаївна, Кощановський 

Андрій Юрійович  
 
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)  Науково-освітній твір "Оцінка енергетичних резервів організмів, як 

основа лікувально-профілактичних заходів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір передбачає можливість проведення корекції двох складових 
енергетичного балансу організму.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61951  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко-Ритвіна Наталія Костянтинівна  
 
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 "Телевизионный проект 

"Реабилитация" ("Команда S.O.S.")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою телевізійного проекту є донести до телеглядачів посилання, що 
алко- і наркозалежність є захворюваннями і є шляхи до видужування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61952  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карамшук Олексій Олександрович, Єгорова Марія Сергіївна (Signum 

Laudis)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Mоrituri 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61953  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстрований навчальний посібник "Таблиця послідовності надання 

першої невідкладної допомоги на полі бою "Колесо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подана таблиця є візуалізацією послідовності етапів надання першої 
допомоги військовослужбовцям на полі бою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61954  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобанов Геннадій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценрій "Громадсько-політична телевізійна програма "Час лідера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61955  
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобанова Анжеліка Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарий, варианты "Трансформация 

тары"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61956  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хівренко Костянтин Вікторович, Ренькас Ганна 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 у техніці мозаїка "Карта Дніпра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61957  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хівренко Костянтин Вікторович, Ренькас Ганна 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 "Мозаїка "Благовіщення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61958  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатко Надія Кузьмівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Україна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61959  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роксана Лемиш, Мишель де Фортуна (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)  Фантастичний роман "Фейт: Фатум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61960  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотников Олексій Валентинович  
 
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)  Науково-популярний твір "Техническая защита документа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичний посібник по виявленню та протидії сучасним способам 
підробки будь-яких паперових документів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61961  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотников Олексій Валентинович  
 
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)  Науково-популярний твір "Экономическая безопасность твоего банка 

или Размышления Бывалого"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичний посібник, в якому зібрано та вивчено сучасні спроби 
(схеми) та реальні приклади (частина з досвіду автора) шахрайського 
отримання та неповернення кредитних та взагалі банківських коштів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61962  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дополюк Ольга 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)  Ескіз емблеми "Служба Нерухомості "ФОРТЕЦЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений ескіз емблеми, що призначена для розташування на 
рекламних щитах, одязі та аксесуарах обслуговуючого персоналу та на 
супровідній та діловій документації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61963  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валуйська Євгенія Володимирівна, Валуйська Аліна Олександрівна, 

Ваха Анна 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 "Дякую, Боже, за п'ятницю" ("TGIF")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61964  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струць Вадим Анатолійович, Горілик Олександр Анатолійович, 

Літинський Святослав Володимирович, Гущин Костянтин 
Миколайович, Яцуба Іван Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

13 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизації управління 

артилерійським підрозділом "КРІП-А" (КП "КРІП-А")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма - це програмне забезпечення програмно-технічних 
комплексів терміналів комплексу засобів автоматизації управління 
артилерійським підрозділом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61965  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полубей Олексій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Prosperita" 

Мережа масажних кабінетів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61966  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козута Олексій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "WEBNORD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61967  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Руслан Вадимович, Григорович Олексій Борисович, 

Доскаленко Станіслав Миколайович, Петрусенко Артем Іванович, 
Тарасенко Олександр Олександрович, Узлов Дмитро Юрійович, 
Власов Олексій Вячеславович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Real-time Intelligence Crime Analytics System" 

("RICAS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний програмний продукт - це інтелектуальна система кримінального 
аналізу в реальному часі, призначена для інтеграції джерел відкритої 
інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61968  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Meetrich (псевдонім), Pаul (псевдонім), Regent (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Публічна система 

управління проектами" ("380.2349005773.1001.00001.1")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61969  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Сергій Вячеславович, Трубілко Олексій Віталійович, Дужий 

Ігор 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 "Госпітальна інформаційна система 

"Локальний реєстр епізодів шлунково-кишкових кровотеч" версія 
2015" (ГІС "ЛРепіШКК" версія 2015. (БИС "ЛРэпиЖКК" версия 2015. 
LRepiGIB version 2015.))  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для об'єктивізації лікарської роботи з хворими на 
шлунково-кишкові кровотечі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61970  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Людмила Миколаївна, Іванюта Наталя Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальне електронне видання "Господарське процесуальне право 

України: Підручник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник підготовлений із використанням нормативних актів станом 
на 01.04.2015 року та матеріалів судової практики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61971  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенець Андрій Володимирович, Марценюк Василь Петрович, 

Жиляєв Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 

медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційний модуль (плагін) підтримки 

прийняття рішення (ІМППР) "Вагітність" для середовища OpenEMR"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для надання допомоги практикуючим лікарям за 
спеціальністю "Акушер-гініколог" в діагностуванні можливого 
перебігу пологів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61972  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фадєєнко Руслана Гавриїлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Проект створення художнього фільму "Від заходу 

до сходу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61973  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тернавський Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Логотип "Типичный Аккерман"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61974  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихогуб Віталій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Логотип "СЛVЛ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61975  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томенко Діана Іванівна (Томенко Діана)  
 
Повне ім'я або 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 am so alone"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61976  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
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 "ПТАШКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61977  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
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 "ШИНКАР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61978  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
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 "ПАНТЕРА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61979  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фредюк Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій гри для дітей "Веселе полювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій гри для дітей віком старше 10 років. Направлено на розвиток 
мовлення, розширення знань про тваринний світ та створення 
позитивних емоцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61980  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фредюк Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій гри для дітей "Хто більше знає - той перемагає"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій гри спрямований на розвиток мислення та мовлення дітей 
віком старше 8 років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61981  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій гри для дітей "Хто знає як його застосувати - той буде 

вигравати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій гри розрахований на дітей віком від 10 років та спрямований 
на розвиток уяви, вміння логічно мислити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61982  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фредюк Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій гри для дітей "Словотвір - 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій гри для дітей старше сьомого класу, яка вчить дітей творити 
слова та розвивати мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61983  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кириєнко Олексій Ігорович, 

Кузьмінський Віктор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для навчання та перевірки знань слухачів 

курсів підвищення кваліфікації у сфері землевпорядної діяльності (для 
посадових осіб і спеціалістів) "TESTкпк" rus" ("TESTкпк" rus")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для навчання та перевірки знань слухачів курсів 
підвищення кваліфікації у сфері землевпорядкування діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61984  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кириєнко Олексій Ігорович, 

Кузьмінський Віктор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Umenu" rus "Универсальное выпадающее 

меню для разных сфер деятельности, в том числе экологической" 
("Umenu" rus")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61985  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кириєнко Олексій Ігорович, 

Кузьмінський Віктор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Umenu" ukr "Універсальне випадне меню для 

різних сфер діяльності, у тому числі екологічної" ("Umenu" ukr")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для користувачів персональних комп'ютерів і 
здатна здійснювати запуск програм або файлів на виконання, пошук 
джерел на носіях інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61986  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кириєнко Олексій Ігорович, 

Кузьмінський Віктор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для навчання та перевірки знань слухачів 

курсів підвищення кваліфікації у сфері землевпорядної діяльності (для 
посадових осіб і спеціалістів) "TESTкпк" ukr" ("TESTкпк" ukr")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для навчання та перевірки знань слухачів курсів 
підвищення кваліфікації у сфері землевпорядкування діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61987  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук Жанна Василівна (Лілія Вєтрова)  
 
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 "Досвід 

впровадження навчального предмету "Управління проектами" як 
шлях модернізації середньої освіти" (Навчальний предмет 
"Управління проектами")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлюється досвід втілення інноваційного освітньо-
виховного проекту, як інструменту творчого розвитку, самоорганізації 
та професійної орієнтації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61988  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяшников Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Антонич"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61989  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяшников Сергій Іванович  
 
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 "Танго"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61990  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хало Віталій Вікторович, Косяшников Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Люби Україну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61991  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хало Віталій Вікторович, Косяшников Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Не варто тобі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61992  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяшников Сергій Іванович, Хало Віталій Вікторович, Мельченко 

Дмитро Володимирович, Суммар Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Placebo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61993  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяшников Сергій Іванович, Хало Віталій Вікторович, Мельченко 

Дмитро Володимирович, Суммар 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 "Такі як ми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61994  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяшников Сергій Іванович, Хало Віталій Вікторович, Мельченко 

Дмитро Володимирович, Суммар 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 "Полупроводник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61995  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяшников Сергій Іванович, Хало Віталій Вікторович, Мельченко 

Дмитро Володимирович, Суммар Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Сюїта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61996  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяшников Сергій Іванович, Хало Віталій Вікторович, Мельченко 

Дмитро Володимирович, Суммар 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 "Dreaming in the office land"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61997  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяшников Сергій Іванович, Хало Віталій Вікторович, Мельченко 

Дмитро Володимирович, Суммар 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 "Мы нужны друг другу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61998  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяшников Сергій Іванович, Хало Віталій Вікторович, Мельченко 

Дмитро Володимирович, Суммар Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Маріє"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  61999  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошей Олена Олександрівна, Кривошей Любов Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пригодницько-фантастична повість "Невероятные приключения 

белки Матильды и совы Софи" Книга вторая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У повісті розповідається про неймовірні пригоди, які відбуваються з 
жителями Чарівного лісу: білкою Матільдою і совою Софі. Вони 
вирушають на зустріч небезпечним пригодам, щоб врятувати своїх 
друзів. Подорожують в інші світи, на інші планети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62000  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовканич Любомир Степанович, Пенчук Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Спосіб 

нормування режиму інтервального гіпоксичного тренування із 
врахуванням характеру енергозбереження фізичних вправ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описана методика для визначення оптимального режиму 
інтервального гіпоксичного тренування для вдосконалення аеробних 
та анаеробних можливостей спортсменів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62001  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Галиця Олександр Сисойович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Цикл наукових розробок Система ДМСД та Система 

ДМСД1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62002  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайченко Віта Вікторівна  
 
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 "Відьомські війни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі йдеться про дівчину Меган, яка має віднайти старовинну 
реліквію, щоб довести власній родині свою відьомську силу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62003  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Животкова Ольга Олександрівна, Оханов Азарій Зірвандієвич  
 
Повне ім'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 "Типовой сценарий аудиовизуального 

произведения - телевизионной передачи "Кодекс Zвезды" KZ" 
("Сценарій телешоу "Кодекс Zвезды")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з опису структури, етапів, складу учасників 
зовнішнього вигляду учасників, декорації студії, логотипу та слоганів 
шоу, порядку відбору учасників та порядку визначення переможця.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62004  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумейко Олексій Володимирович, Хом'яковський Олексій 

Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БІФІТ Сервіс" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізована операційна система "Інтегра 

ОС" зі складу комплексу апаратно-програмного криптографічного 
захисту інформації "Інтегра Плекс" ("Інтегра ОС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62005  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запара Антон Євгенович, Криштоп Павло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БІФІТ Сервіс" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний виріб криптографічного захисту 

інформації "Гепард 2.0" ("ПВ КЗІ "Гепард 2.0")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62006  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арчаков Денис Вадимович, Дементьєв Дмитро Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БІФІТ Сервіс" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ліцензія на незалежний програмний модуль 

"ЕЦП-Plugin "iBank 2 UA"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

28 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62007  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снисар Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БІФІТ Сервіс" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Виріб апаратно-програмний 

криптографічного захисту інформації "Trustscreen" ("АПВ КЗІ 
"Trustscreen")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62008  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
Повне ім'я або 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 "Комерціалізація наукових розробок університетів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто існуючі підходи до розуміння комерціалізації наукових 
розробок університетів, наведено авторське визначення даного 
поняття, виокремлено етапи процесу комерціалізації і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62009  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Механизм государственного регулирования 

институциональных изменений на рынке труда Украины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено теоретико-методичні основи і розробку 
концептуальних підходів до удосконалення механізму державного 
регулювання змін на ринку праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62010  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
Повне ім'я або 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 "Механизм повышения эффективности расходов бюджета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті пропонується механізм підвищення ефективності витрат 
бюджету, який базується на аналізі внутрішніх можливостей держави 
та досвіді інших країн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62011  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
Повне ім'я або 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 "Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в 

условиях кризисных явлений"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За результатами аналізу внутрішніх можливостей України і 
зарубіжного досвіду запропоновано алгоритм забезпечення стійкості  
бюджетної системи та збалансованості бюджету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62012  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
Повне ім'я або 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 "Бюджетная политика как инструмент макроэкономической 

стабильности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено найбільш гострі проблеми бюджетного процесу в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62013  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
Повне ім'я або 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 "Процеси капіталізації розвитку вищої освіти та 

університетської науки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62014  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Десятник Віктор Володимирович, Черкасов Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Корпорація "Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 

на автоматизоване робоче місце оператора (АРМ-О) радіолокаційної 
станції (РЛС) 1Л13МА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління формування зондуючого 
сигналу, обробки прийнятого радіолокаційного сигналу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62015  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Десятник Віктор Володимирович, Черкасов Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Корпорація "Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 

на виносне автоматизоване робоче місце (АРМ-В) радіолокаційної 
станції (РЛС) 1Л13МА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для приймання й обробки радіолокаційної 
інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62016  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Десятник Віктор Володимирович, Черкасов Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Корпорація "Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 

на переносний термінал огляду повітряної обстановки А100СВТП"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для програмної реалізації загального й 
спеціального математичного забезпечення з метою приймання по 
радіоканалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62017  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Десятник Віктор Володимирович, Черкасов Андрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Корпорація "Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 

на виносний термінал огляду повітряної обстановки А100СВТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для приймання і відображення радіолокаційної 
інформації і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62018  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Десятник Віктор Володимирович, Черкасов Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Корпорація "Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 

на автоматизоване робоче місце оператора (АРМ-О) радіолокаційного 
комплексу А100СВР"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для прийому, обробки, відображення та видачі 
радіолокаційної інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62019  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Десятник Віктор Володимирович, Черкасов Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Корпорація "Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 

на робоче місце синхронного відтворення записаної інформації А100ВИ 
в режимі відтворення радіолокаційної інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для відтворення записаної інформації про 
повітряну обстановку в режимі як синхронного відтворення, так і в 
режимі автономного відтворення радіолокаційної інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62020  
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Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Десятник Віктор Володимирович, Черкасов Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Корпорація "Науково-виробниче об'єднання "Аеротехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне математичне забезпечення (СМЗ) 

на апаратно-програмний комплекс радіотехнічної системи ближньої 
навігації (АПК-РСБН) автоматизованого командно-диспетчерського 
пункту (АКДП)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для обробки сигналів від приймача станції 
РСБН, управління відображенням на моніторі, приймання, аналого-
цифрового перетворення радіолокаційних сигналів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62021  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Системи фінансування імплементації та розвитку 

високих технологій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено прогноз щодо пріорітетних напрямів залучення іноземних 
інвестицій у розвиток високих технологій України до 2017 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62022  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обухівська Антоніна Григорівна, Супрун Ганна Володимирівна, 

Авер'янов Володимир Павлович, Авер'янова Аліна Миколаївна, 
Авар'янов Владислав Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, комп'ютерна 

програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Електронний навчальний посібник "ПРОГРАМА ОБЛІКУ ДІТЕЙ В 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЯХ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У програмі передбачено збір широкого спектра інформації про дитину, 
яка проходить психолого-педагогічне вивчення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62023  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собецький Володимир Віталійович  
 
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 "Твои прекрасные глаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62024  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галущенко Павло Петрович (VanShot)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів в стилі PROGRESSIVE HOUSE "VanShot - 

Festival EP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з двох електронних треків: VanShot - Gravitation of 
Festival, VanShot - VV Dancing Remix.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62025  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хижняк Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Піч для запікання статорів" (Для 

вбудованого обладнання)" ("Пічка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для використання у спеціально створеному контролері 
пічки для запікання статорів електродвигунів на основі 
мікроконтролера PIC16F886.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62026  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій 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 "Комплекс навчальних тренажерів з 

дисципліни "Архітектура ЕОМ" ("Навчальні тренажери з дисципліни 
"Архітектура ЕОМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою комп'ютерних навчальних тренажерів студенти можуть 
ознайомитись із характеристиками основних вузлів персонального 
комп'ютера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62027  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицак Олександр 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 "virtualDoctor" ("vD")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для альтернативної медичної допомоги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62028  
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Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Інтегрований курс "Література" (молдовська та 

зарубіжна)" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням молдовською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62029  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Молдовська мова" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською 
мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62030  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Наку Алла Леонідівна, Гарага Марія 

Семенівна  
 
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 "Молдовська мова" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською 
мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62031  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кулава Ліліана Михайлівна, Аржинт 

Альона Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Літературне читання. Молдовська мова" підручник для 4 

класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською 
мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62032  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеренко Василь 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 "Визначення коректувальної здатності 

двійкового циклічного коду на основі його автоматно-графової моделі"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено метод визначення коректувальної здатності двійкових 
циклічних кодів на основі їх автоматного представлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62033  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетик Роман Ярославович  
 
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 "Тростина - Ведмідь та імпала"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір художнього промислу, створений ручним способом для 
користування у побуті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62034  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струц Тетяна Едуардівна, Струц Петро Сергійович  
 
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 "Класична гра для розвитку пам'яті ("пари") "Мій 

Київ" ("Мій Київ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62035  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдичко Орест Іванович, Стадник Анатолій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут агроекології і природокористування Національної академії 

аграрних наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методологія управління агроландшафтами 

лісомеліоративними методами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено концептуальні засади створення стабільного екологічно 
стійкого простору, запропоноване комплексне лісомеліоративне 
районування України на фізико-географічній основі, розроблено 
науково-практичні основи створення на природно-територіальних 
принципах загальнодержавної оптимізованої системи захисних лісових 
насаджень в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62036  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдичко Орест Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут агроекології і природокористування Національної академії 

аграрних наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в 

контексті європейської інтеграції України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено та систематизовано результати досліджень з агроекології, 
природокористування, формування агроландшафтів, екологічної 
безпеки аграрного виробництва, розвитку сільських селітебних 
територій, радіоекології тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62037  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачковський Петро Олександрович, Гавинський Євген 

В'ячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АйТі Тім" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма складського обліку 

"ITTWarehouse"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для управління технологічними процесами складу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62038  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хижняк Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Намоточний станок" (Для вбудованого 

обладнання)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснює підрахунок намотаних витків, розрахунок швидкості 
обертання, автоматичне регулювання швидкості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62039  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поджарський Михайло Абрамович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Зеркало для Стрелка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62040  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Поцелуй ветра" Спас - програма" Новітнього Завету" 

("Поцілунок вітру")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62041  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проноза Олексій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "BCZ-CARD+"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для автоматизації фунцкцій банків-емітентів та банків-
еквайерів внутрішніх та міжнародних платіжних систем УКРКАРТ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62042  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для виявлення підозрілих транзакцій по 

кожному емітенту платіжного засобу в режимі реального часу "Ризик-
аналіз Емітента"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62043  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ризик-аналіз Еквайера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62044  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронкін Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "PC Pinprint"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62045  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "BCZ ABS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає набір функцій, необхідних для забезпечення роботи 
операціоніста карткового бек-офісу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62046  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Денис Юрійович  
 
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)  Опис "ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ЗАЩИТЫ КОНТАКТОВ РЕЛЕ И 

КОНТРОЛЬ ПЕРЕГРУЗОК ПО ТОКУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана схема захисту контактів реле і контролю перевантажень за 
електричним струмом. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62047  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцик Петро Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художньо-графічний твір "Комплект ескізів розробки знака для 

товарів та послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62048  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проноза Олексій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для доступу до функцій різних модулів і систем 

"BCZ Ibank"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62049  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
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 без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "DON'T SAY goodbay"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62050  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симуніна Юлія Миколаївна (Юлія Лебедєва)  
 
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 "Маяк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62051  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Політова Ася Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Reborn"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62052  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошечкін Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій кінофільму "Чунгул 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодий чоловік робить поворот "не туди" і потрапляє у зачароване 
село.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62053  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходзицька Ірина Юліївна, Шевченко Юрій Миколайович  
 
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)  Підручник "Трудове навчання (Обслуговуючі види праці). 5 клас" для 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих та 
зі зниженим слухом   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 5 
класу спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62054  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ножечкіна Олена 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)  Документальний фільм "Майдан. Викриття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальни фільм-розслідування, задачею якого була спроба 
розібратися, хто все-таки організував і керував кривавими подіями на 
Майдані 1-го грудня 2013 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62055  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канішевська Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"УКРАЇНА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ОРИГИНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФОРМАТА "Один за 100 
годин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для виробництва серій телевізійних передач про 
реаліті-шоу - ремонт в помешканнях звичайних людей їх власними 
силами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62056  
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Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дейніченко Дарія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"УКРАЇНА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ОРИГИНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФОРМАТА "РЕАЛЬНА 
МІСТИКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для виробництва серій телевізійних передач про 
розслідування містичних подій в житті звичайних людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62057  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Чармінг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62058  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Євген Анатолійович, Валовий Андрій Анатолійович, Янчишин 

Іван Євгенович, Совенко Вячеслав 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)  Твір-есе "Хартія "Української кухні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Письмовий твір, що містить спільний індивідуальний погляд авторів 
на розвиток української кухні, як мистецтва, що поєднує працю 
українських кухарів, фермерів та виробників цього національного 
продукту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62059  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корж Стівен  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 

образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "PSIHOLOGISTIKA.COM ДУША СВЕРХУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описане автором в цій книзі має пряме відношення до лінгвістико-
хвилевої генетики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62060  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебеда Юрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Мале приватне підприємство виробничо-комерційна фірма 

"АгроСофт" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "АС-Зарплата"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - гнучке програмне забезпечення для комплесного обліку 
заробітньої плати та застосування у супутніх галузях економічного 
планування та кадрового обліку бюджетних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62061  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
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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 "ЗБІРНИК КАРТИН (формат А3)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62062  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Гнат Євстафійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник "Гнат Ковальчук. Збірка пісень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62063  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенко Іван Юрійович, Лейбов Євген Володимирович, Готовкін 

Максим Олександрович, Федунець Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне підприємство "УКР-СПЕЦ-СОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма автоматизації управління 

нарядами міліції "Patrol"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації усього циклу оперативного 
управління нарядами міліції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62064  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояркіна Ірина Андріївна (Василенко), Панчук Аліса 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 "Співай" ("Sing")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62065  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пантелеєв Сергій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Поетична збірка "Просто жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62066  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Дмитро 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)  Музика до пісні "Лови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62067  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпчук Антон Юрійович  
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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)  Сценарій телевізійного шоу "НАЧАЛО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій являє собою покроковий опис всіх етапів телепрограми в 
рамках "Голої правди українського бізнесу". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62068  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетик Роман Ярославович  
 
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 "Тростина - Русалка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір художнього промислу, створений ручним способом для 
користування у побуті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62069  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пшінько Олександр Миколайович, Краснюк Андрій Віталійович, 

Громова Олена Вячеславівна  
 
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 "Призначення складу бетону для зведення та 

ремонту транспортних штучних споруд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма пристосована для реалізації інтелектуальної системи 
підтримки прийняття рішень, що дозволяє в інтерактивній і ігровій 
формі роз'язувати задачі проектування складу гідротехнічного бетону 
із заданими властивостями.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62070  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Левко Вікторович  
 
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)  Ескіз твору архітектури "Готельно-ресторанний комплекс "Три 

копиці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою фотографічний проект забудови, яка складається з 3-х 
будівель, кожна з яких нагадує копицю сіна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62071  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Левко Вікторович  
 
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)  Креслення та плани до архітектурного проекту "Еко-готель "Три 

копиці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62072  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (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 "Що в твоїй голові" ("What's in your head")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62073  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (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 "Стены" ("Walls")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62074  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (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 "Больше нет сил" ("Out of power")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62075  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (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 "Keep screaming" ("Продолжай кричать")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62076  
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Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (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 "Free Life" ("Свободная жизнь")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62077  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (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 "Envy" ("Зависть")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62078  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (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 "Що є Що буде" ("What is it, what will it be")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62079  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (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 "Кінозірка" ("Movie star")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62080  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басс Олександр Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмежено відповідальністю "Діалінк" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення 

верифікації/ідентифікації по відбиткам пальців (один до одного, один 
до багатьох AFIS)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання при оформленні, 
виготовленні та видачі паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон, проїзного документа дитини, тимчасового посвідчення 
громадянина України та свідоцтва про належність до громадянства 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62081  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленський Костянтин Васильович, Луців Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Тернопільський національний технічний університет імені Івана 

Пулюя 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Моделювання структури навчального плану"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті пропонуються принципи моделювання множини освітніх 
траєкторій за допомогою графо-комбінаторських підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62082  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленський Костянтин Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Тернопільський національний технічний університет імені Івана 

Пулюя 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Графо-комбінаторне моделювання освітніх траєкторій в 

системі освіти України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті пропонуються принципи моделювання множини освітніх 
траєкторій за допомогою графо-комбінаторських підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62083  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добриднєва Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Не отпускай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Зелье", "Не отпускай" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62084  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим Вікторович  
 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Спосіб 

формування елементів структур поверхневої шорсткості з заданими 
геометричними параметрами схилів каналів, вершин та об'ємів, а 
також асиметричних і чешуйноподібних поверхнево-активних 
структур з векторно заданим напрямом опору середовищу для 
підвищення ефективності енергообміну робочих поверхонь в різних 
середовищах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62085  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубінченко Євген Анатолійович, Яровий Дмитро Юрійович, Хоменко 

Яна 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 "Їжа & k" (автоматизована система 

планування закупівель та обліку продуктів харчування для закладів 
освіти)"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автоматизована система "Їжа & k" у вигляді комп'ютерної програми 
призначена для планування закупівель та обліку продуктів харчування 
у закладах освіти (ДНЗ, ШДС, НВК, школах-інтернатах тощо). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62086  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісик Сергій Петрович, Голуб Віктор Анатолійович, Ларін Олександр 

Юрійович, Купріненко Олександр Миколайович, Давидовський Леонід 
Сергійович, Сливінський Олексій Анатолійович, Грень Ярослав 
Володимирович  

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

захисних протикумулятивних екранів решітчастої конструкції на 
бойові броньовані машини (танки, БМП, БТР, БРДМ та ін.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У роботі наведені рекомендації, описані габаритні розміри захисного 
екрана та технічні рішення, які дозволяють значно підвищити 
ефективність екрана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62087  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник віршів "Крик души (часть 2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник віршів, продовження збірника, виданого у 2013 році.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62088  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабічев Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Програма фестивалю Greencity Sport 

Fest"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62089  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващук Катерина Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Фантастичний роман "Мозаика Сайритии"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сайрітія - країна далекого майбутнього, площа якої у шостій епосі 
дорівнює Всесвіту. Всесвіт згортається і лише головні герої спроможні 
врятувати все живе.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62090  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махов Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Посажу я по весне лозу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62091  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга 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)  Навчальний посібник "Зоряний шлях. Зарубіжна література. 6 клас: 

Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник містить різнорівневі завдання для формування літературної 
компетентності, укладені на підставі підручника із зарубіжної 
літератури для 6 класу (автори О.М. Ніколенко, Т.М. Конєва, О.В. 
Орлова та ін.). Видання забезпечує розширення прав і можливостей 
учнів у навчанні, сприяє розвитку інтересу до читання художної 
літератури, розвиває здатність до самостійного мислення, творчості, 
самооцінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62092  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна  
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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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Ключі до палацу. Зарубіжна література. 5 клас: 

Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику реалізовано компетентнісний підхід до викладання 
зарубіжної літератури відповідно до Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти (2011 р.) і навчальної програми із 
зарубіжної літератури для 5-9-х класів (2012 р. зі змінами 2015 р.). 
Збірник містить різнорівневі завдання, укладені на підставі підручника 
із зарубіжної літератури для 5 класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62093  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга 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)  Навчальний посібник "Лицарська троянда. Зарубіжна література. 7 

клас: Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання забезпечує розширення прав і можливостей учнів у навчанні, 
сприяє розвитку інтересу до читання художньої літератури, дає змогу 
семикласникам виявити здатність до самостійного мислення, 
творчості, самооцінки пізнавальної діяльності. Формування предметної 
літературної компетентності узгоджується із розвитком ключових 
компетентностей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62094  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга 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)  Навчальний посібник "Зарубіжна література. Зошит для контрольних 

робіт: 7 клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У зошиті для контрольних робіт є різнорівневі завдання, укладені на 
підставі підручника із зарубіжної літератури для 7 класу (автори 
Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В. та ін.).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62095  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олеся Сергіївна, Тараненко Ігор Леонідович, Віхтюк 

Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система диспетчеризації заказів для таксі 

"Твоє таксі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма застосовується для автоматизації процесів обслуговування 
клієнтів та ведення обліку службами таксі. Функціонує як в одиночних 
службах, так і в групах служб таксі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62096  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевкун Марія 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 "Программа "Консультативный вывод - экспертиза 

независимого специалиста-психолога для следствия и суда. 
Определение психического состояния лица в конкретные промежутки 
времени относительно определенных обстоятельств" 
("Консультативный вывод - экспертиза независимого специалиста-пси-
холога для следствия и суда")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62097  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федя (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "ДВАЖДЫ ДВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62098  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федя (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "КЛАССИКИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62099  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зазуляк Олег Михайлович, Асєєв Сергій Юрійович, Рущак Василь 

Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз даних гідро(газо)динамічних 

досліджень свердловин (FlowAnalyzer)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для аналізу даних гідро(газо)динамічних 
досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62100  
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Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рабчевська Оксана Василівна (Ксения)  
 
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 "Вселенная как 

состояние вакуума"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62101  
 
Дата реєстрації авторського права  13.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потрух Віталій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "ТРОЄ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62102  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проскура Катерина Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Податкове адміністрування в Україні в посткризовий 

період: ефективність та напрями модернізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджуються наукові проблеми оцінки ефективності 
адміністрування в Україні і розроблені напрямки підвищення 
ефективності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62103  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мєдвєдєв Станіслав 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)  Сценарій кінофільму "Краща партія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62104  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цалик Станіслав Миколайович  
 
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)  Тритмент документального повнометражного фільму "Кукушка 

завжди кує двічі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мандрівка найдовшою у Європі вузькоколійкою, що розташована в 
українському Поліссі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62105  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Яна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис телепрограми "ТРОЛОЛО-НЛО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62106  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєв 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 "DENTIST PLUS" ("DENTIST +")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62107  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
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 "General branding concept of 

the English Club TV Group" "Брендинг и Концепт - "English Club TV 
Group" ("Брендинг и Концепт - "English Club TV Group")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка представляє брендинг і концепт, загальний дизайн і стиль 
проекту, діяльність якого спрямована на відображення та 
представлення  English Club TV Group.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62108  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
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 "General branding concept of 

the Encyclopedia Channel" ("Брендинг и Концепт "Encyclopedia 
Channel", "Брендинг і Концепт "Encyclopedia Channel" ("Брендинг и 
Концепт - "Encyclopedia Channel")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка представляє брендинг і концепт, загальний дизайн і стиль 
проекту, діяльність якого спрямована на створення освітніх 
телевізійних і радіопередач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62109  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "HOW IT WORKS - ECTV (English Club TV) teaching 

methodology" ("HOW IT WORKS - ECTV (English Club TV) teaching 
methodology")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор виклав нову методику викладання та вивчення іноземної мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62110  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапанович Ярослав Валерійович  
 
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 випробування показників якості 

телекомунікаційних послуг із передачі даних та доступу до Інтернету за 
зверненнями громадян"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика призначена для використання операторами 
телекомунікацій, а також органами державного нагляду під час 
здійснення заходів за зверненнями громадян.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62111  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
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(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецько Світлана 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 "Сайт для власників розплідників "My 

Kennel"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62112  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
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)  Книга "Ванга. Чтобы помнили"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга написана за порадою Ванги, болгарської провісниці, яка була 
надана Полянській Г.С. під час їх спонтанного мисленого спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62113  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Ольга Павлівна, Свертілова Наталія 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)  Науково-методичний твір "Психодіагностичний інструментарій, 

спрямований на вивчення схильності до переживання образи 
(образливості) як властивості особистості: "Тест-опитувальник 
схильності до переживання образи" (ТОСОБ-1) "Самооцінка 
компонентів образливості" (ТОСОБ-2)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання даного інструментарію дає можливість вивчити як 
типові тенденції в проявах схильності до образи, так і індивідуально-
психологічні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62114  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Панорамна карта України, яка містить зображення пам'яток природи, 
архітектури, історії та культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62115  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галата Ігор 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)  Роман "Остров надежды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман написаний російською мовою у жанрі хоррор. Роман написаний 
у 34 главах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62116  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фучаджі Лариса Костянтинівна  
 
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 балету "Мастер кукол"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сюжет дитячого одноактного балету, що складається з 5 картин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62117  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фучаджі Лариса Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний альбом "В світі музичних фантазій" частина VI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Яскраві, повні оптимізму польки та вальси можуть бути включені до 
репертуару юних піаністів, а також використовуватися на уроках 
класичного танцю в хореографічних відділеннях шкіл мистецтв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62118  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Назар Володимирович  
 
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 "Мала архітектурна форма "CoffeeMallKa"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62119  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Челишева Ірина Леонідівна  
 
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)  "Російська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням російською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62120  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Мстислав Євгенович, Погарський Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Паралельний розрахунок фільтру частот на 

основі коаксіального хвилеводу з системою щілин у порожньому 
внутрішньому провіднику"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму створено для синтезу фільтру частот із заданими 
користувачем електродинамічними характеристиками на основі 
коаксіального хвилеводу з системою щілин у порожньому 
внутрішньому провіднику та з системою діелектричних шайб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62121  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганіченко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу "Lady 

Priority"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення складється з словосполучення латинськими буквами та 
графічної частини у вигляді чотирьох стилістичних зображень букетів 
квітів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62122  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганіченко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу "Lady 

Priority Class"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення складється з словосполучення латинськими буквами та 
графічної частини у вигляді чотирьох стилістичних зображень букетів 
квітів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62123  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черня Анастасія Володимирівна  
 
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)  Синопсис "КВ 38 или Как стать миллионером"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62124  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
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  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір архітектури "Брама Північна (корп. 93 (а)) Свято-Успенської 

Києво-Печерської Лаври"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62125  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
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   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір архітектури "Брама на території Ближніх печер (корп. 64 (б)) 

Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62126  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маштаков Дмитро Євгенович (Демос), Шевченко Олег Юрійович 

(W.H.I.T.E)  
 
Повне ім'я або 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 Дітей України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62127  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорчук Мирослав Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис книги "Україна: моя гордість і мій біль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62128  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопін Олексій Ігорович (MORYACHOK)  
 
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 малюнків "MORYACHOK. MANUFACTUR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62129  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
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 "Наше время"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62130  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
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 белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Повість-трилогія "Залізний тік, або Не кажи гоп"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62131  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файфура Сергій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Граблі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62132  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файфура Сергій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Вован-дурачьок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62133  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файфура Сергій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Барон фон де Пут"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62134  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файфура Сергій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Жуки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62135  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалка Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій "ЕЕ СЕРДЦЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія татарської дівчини Селіме, яка в роки війни в окупованому 
фашистами Бахчисараї, ризикуючи власним життям, рятує єврейських 
дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62136  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
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 (дитяча література), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Весёлые рассказы про Тёмку и Димку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цікаві історії двох братів, що живуть влітку у бабусі та дідуся на дачі зі 
своїми батьками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62137  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
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 (дитяча література), складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга казок "Бабушкин клубок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка казок для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62138  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревегук Віктор Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Полтавщина: протибільшовицький рух опору 20-30-х 

років ХХ століття. Нариси історії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія містить 12 історичних нарисів про опір полтавців 
комуністичному режиму у 20-30-х роках ХХ століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62139  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
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 Health" в 
медицинском страховании"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для прогнозування страхового фонду з 
медичного страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62140  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базілевич Ксенія Олексіївна, Мазорчук Марія Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная система поддержки принятия 

решений для прогнозирования страхового фонда "Insurance PENSION" 
в пенсионном страховании"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для прогнозування страхового пенсійного фонду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62141  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 

Березовська Олена Федорівна, Дихтяр Олександр Борисович  
 
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 "Соціальне підприємництво - соціальна, 

економічна та інвестиційна складова Інклюзивно-Реабілітаційного 
Соціального Туризму різного спрямування в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створення та стимуляція впровадження соціальних підприємств, 
направлених на вирішення наявних соціальних проблем через 
розвиток реабілітаційних послуг заходами з трудотерапії, соціальної 
реабілітації для інвалідів різних нозологій і вікових категорій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62142  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 

Макаренко Світлана Володимирівна, Зубрило Анна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "ОНКОЛОГІЧНА Реабілітація - Вагомий та 

важливий фактор розвитку різновиду Медичного Туризму, як 
необхідна складова Інклюзивного реабілітаційно-соціального Туризму 
різного спрямування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір направлений на сприяння відновлення працездатності інвалідів, 
що знаходяться на стадії виліковування від онкохвороб, для поверненя 
їх в соціум за допомогою інклюзивного реабілітаційно-соціального 
туризму різного спрямування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62143  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каштан Сергій Миколайович, Лепський Владлен Володимирович, 

Березовська Олена Федорівна  
 
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 "Філателія - Науково-пізнавальний та 

Інклюзивно-Благодійний Маркетинг і Менеджмент у сфері надання 
послуг поштового зв'язку - необхідна і важлива соціальна та 
економічна складова Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального 
туризму різного спрямування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практична реалізація даного науково-практичного твору - основна 
передумова постійного впровадження випуску поштово-благодійних 
марок та іншої філателістичної продукції, для створення додаткової 
Соціальної реклами та додаткового фінансування програм 
Інклюзивного Реабілітаціного-Соціального туризму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62144  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 

Макаренко Світлана Володимирівна, Березовська Олена Федорівна  
 
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 "Науково-практичне впровадження 

Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму різного 
спрямування на принципах Державно-приватного партнерства в 
створеній Науково-дослідній установі (далі - НДУ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Впровадження створить новий підхід для надання послуг з реабілітації, 
надасть змогу задіяти механізми поза бюджетного фінансування та 
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нової організаційно-правової установи, направленої на широкий 
спектр здійснення реабілітаційних послуг для інвалідів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62145  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 

Лазарєв Володимир 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 "Конфігурація 1С "АСУ-МСЕ" 

(Автоматизована система управління медико-соціальною 
експертизою)" ("Конфігурація 1С "АСУ-МСЕ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є системою третього рівня, яка може надавати дані для 
аналізу ефективності управління медичної галузі на всіх рівнях 
надання медичної допомоги (регіональному та обласному рівнях) по 
інвалідам різних нозологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62146  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
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)  Науковий твір "Методика дослідження впливу негативних чинників 

на стан якості трудового життя персоналу. Опитування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методиці пропонується концептуальна ціннісно-мотиваційна модель 
оцінки якості трудового життя інноваційного працівника в організації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62147  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемезова Катерина Іванівна, Овсянніков Вячеслав Георгійович  
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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 "Что не так"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62148  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевич Дарина Олегівна, 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 "Книжковий стелаж "CROSS FOLK"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стелаж для книжок національного орнаменту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62149  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевич Дарина Олегівна, 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 "Лавка "FOLK BENCH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лавка спроектована для сидіння та розміщення книг у декоративному 
елементі для функції буккросингу у вигляді українського 
геометричного орнаменту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62150  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойленко Олексій Васильович  
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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 "Зміст навчальної дисципліни (кредитного модуля) 

"Пружні кінематичні пристрої мікромеханіки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст містить 18 лекцій та 9 практичних занять, присвячених аналізу, 
синтезу, виготовленню та використанню елементів мікромеханіки на 
основі пружних кінематичних пристроїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62151  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філь Наталія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Моделирование процессов управления в 

условиях природных чрезвычайных ситуаций на магистральных 
автомобильных дорогах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір дозволяє описати модельовану систему з кількох точок зору без 
урахування її часових характеристик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62152  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінова Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Контроль матеріального забезпечення 

страхувальників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів з контролю 
матеріального забезпечення страхувальників при роботі з заявами-
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розрахунками страхувальників, заяв та фінансування віддділень, 
формування платіжних доручень за даними заяв-розрахунків 
страхувальника та заяв на фінансування відділень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62153  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Валентина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обмін даними та документами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, пов'язаних з обміном 
інформацією з державними органами влади, та забезпечує електронний 
документообіг Фонду з використанням Інтернет-технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62154  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мотуз Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Контроль виконання закупівель та 

договірних зобов'язань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів з контролю та 
аналізу виконаня закупівель та договірних зобов'язань у відповідності 
до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62155  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладиборода Наталія Пилипівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 
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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 "Розрахунки-2015"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це інтегрована система для обміну робочого часу, 
розрахунку заробітної плати, здійснення бухгалтеського обліку та 
аналітики фінансової діяльності, що призначена для використання в 
корпоративній мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62156  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "BeMyGuest 

EST 2014"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62157  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "BMG 

BEMYGUEST"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62158  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "BE MY 

GUEST 2014"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62159  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Іванна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Декоративні ляльки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62160  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусіч Андрій Васильович, Бойкова Ніна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Розмалюй мої сни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62161  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісс Інга Валеріївна  
 
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 "Райдер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62162  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісс Інга Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Рядом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62163  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
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 "Великодня колискова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62164  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
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, похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Сонет СХІІІ із циклу "Олива" на вірші Жоашена Дю Белле"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62165  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Ластівка (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 "Рік. Пори року. Дванадцять місяців. Загадки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цікавій доступній формі подається характеристика пір року та 
кожного місяця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62166  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис статті "Інтегрована звітність в умовах інформаційного 

забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлюються рекомендації з питань інтегрованої звітності в 
структурі звітності, інтегрованої звітності, основні відмінності, етапи їх 
формування та кроки впровадження в практику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62167  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис статті "Формування показників соціально-орієнтованої 

звітності в контексті інформаційного забезпечення економічної безпеки 
суб'єктів господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано систему базових показників соціальної 
відповідальності підприємтств, рекомендованих до відображення в 
щорічних звітах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62168  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слупський Сергій Леонідович  
 
Повне ім'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 тімбілдінгу "Ресторан за один день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Ресторан за один день" - це варіант проведення тімбілдінгу у форматі 
One Day Challenge.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62169  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масюк Олексій 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)  Музичний альбом "LoveUniverse"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Intro. Don't stop plаying fo me", "Melpomene", 
"LoveUniverse", "Sons of the Black Sea", "Alien war", "World of heroes", 
"Snoochie-boochies", "Gods of the arena", "Colombina", "The light side".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62170  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осовик Володимир 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розвиток методів 

інтелектуальної автоматизованої експлуатації парків електричних 
двигунів залізничних стрілочних переводів на базі оцінки параметрів 
поточного стану та інфраструктури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62171  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Процедури 

оперативного прогнозування недетермінованих і антиперсистентних 
технолого-економічних процесів залізничного транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізується модель розширеного логістичного відображення в 
задачах аналізу та оперативного прогнозування якісних і кількісних 
характеристик процесів залізничного транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62172  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, Шелягін 

Володимир Дмитрович, 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, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Технология и способ изготовления 

сплошной плоской многовитковой спирали катушки Силового 
агрегата ПД140"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62173  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплуненко Наталія 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)  Роман "Итари. Пара для дракона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62174  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплуненко Наталія 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)  Роман "Итари. Крылья на двоих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62175  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситніченко Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

89 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Сердце поет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62176  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Длігач Олександр Ілліч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір містобудування, твір садово-паркового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис "Розробка виставкового заходу будівництва урбаністичного 

взірця забудови на базі кращих світових  досягнень. Виставковий захід 
"Місто майбутнього" ("Місто майбутнього")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62177  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Длігач Олександр Ілліч  
 
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)  Науковий твір "Земельна рада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62178  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Длігач Олександр Ілліч  
 
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)  Опис виставкового заходу "Золота Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62179  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Длігач Олександр Ілліч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Бурштиновий гай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62180  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горяча Вероніка Олександрівна, Угрюмов Михайло Леонідович, 

Черниш Сергій Вікторович, Угрюмова Катерина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная интерактивная система 

поддержки принятия решений при прогнозировании состояния 
сложных динамических систем "RMICP" в условиях неопределенности 
входных данных"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для прийняття рішень при прогнозуванні стану 
складних динамічних систем в умовах невизначеності вхідних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62181  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яроменко Наталія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій телевізійного серіалу "Субота" (1 серія)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Телевізійний комедійний серіал, в якому основний сюжет лежить в 
непростих взаємовідносинах сім'ї Шварц.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62182  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябунець Богдан 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 "Гра "Піно: Стратегія і тактика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Логічна ігра, яка не лише приносить задоволення, а є ефективним 
засобом для розумового розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62183  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Юрій Григорович  
 
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 "КАРИКАДУРКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62184  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецюк Петро Іванович, Лиховид Олексій Петрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "A parallel algorithm for a balanced circular 

packing problem"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реалізовано паралельний алгоритм на кластері для розв'язання задачі 
пошуку упаковки сімейства кругів різних радіусів та ваг у кругу 
мінімального радіуса.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62185  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, Григор'єв 

Олег Миколайович, Губенко Дмитро Іванович, Кутумов Ігор Вілійович 
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Рецептура і технології виготовлення 

металокерамічних деталей Силового агрегату ПД140"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62186  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремінь 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 "Інтернет-магазин Gvein"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт призначений для автоматизації процесів ведення 
обліку та продажу авто-товарів через Інтернет.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62187  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 

Михайло Семенович  
 
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 "Геометрія" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матреіал у підручнику для 7-х класів викладено на 
високому науково-методичному рівні. Виклад теоретичного матеріалу 
завершується належною кількістю прикладів розв'язування задач. 
Наведені записи можна розглядати як один із можливих зразків 
оформлення розв'язання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62188  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 

Михайло Семенович  
 
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 "Алгебра" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для 7 класів містить великий і різноманітний дидактичний 
матеріал, викладений на високому науково-методичному рівні. Усі 
завдання диференційовано за рівнем складності: є прості й середні за 
складнстю вправи, завдання підвищеної складності, що відповідають 
високому рівню навчальних досягнень, а також задачі для 
математичних гуртків і факультативів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62189  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Олег Михайлович, Водчиць Олександр Григорович, 

Добровольський Юзеф Броніславович, Іванов Володимир Львович, 
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Добровольський Броніслав Юзефович, Чупахін Сергій Анатолійович, 
Целіщев Ігор Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Метод оцінювання умов розвитку систем державного 

значення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод дозволяє визначити ступінь відповідності умов розвитку 
системи державного значення вимогам щодо ефективного її розвитку в 
загальнодержавній системі вищого рівня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62190  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
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 "Реєстр хворих на цукровий діабет "NovaDiab"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів збору, обробки та 
аналізу даних про пацієнтів, хворих на цукровий діабет певного типу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62191  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Блудниця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

95 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62192  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Др. Маитрен Куберд (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру, 

фотографічний твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Комплексная самореабилитация или Как управлять 

собственным здоровьем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62193  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шайдо Максим Олександрович  
 
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 "LIBRAPOSB24"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62194  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
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  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова робота "Взаємозв'язок структури і властивостей 

електрокристалізованого заліза і сплавів на його основі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62195  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Roy Crank (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Sweet tullip's slumber's on"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62196  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райтер Руслан 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)  Синопсис "СЕРЖ ЛИФАР. ЕТУАЛЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62197  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
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 "General branding concept of 

the Ukrainian Museum of Painting" (Брендинг и Концепт "Музей 
Украинской Живописи", "Брендинг і Концепт - "Музей Українського 
живопису" ("General branding concept of the Ukrainian Museum of 
Painting")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірка представляє брендинг і концепт, загальний дизайн і стиль, 
проекту, діяльність якого спрямована на збереження імен, 
відображення інтересу до живопису, популяризації українського 
мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62198  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіліна Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Комбинированная логопсихокоррекционная методика 

устранения заикания "Радость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються практично-методичні питання усунення заїкання людей 
різного віку. Наводиться рекомендований порядок проведення корекції 
заїкання в мікрогрупах з урахуванням особливостей учасників при 
індивідуальному підході.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62199  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіліна Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Сценарий проведения курса по комбинированной 

логопсихокоррекционной методике устранения заикания "Радость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено послідовний опис дій логопеда-психолога та різновікової 
групи учасників з використанням музики, гімнастичних прав, 
прикладного мистецтва, ролевих ігор і театралізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62200  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вороніна Ольга Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій мюзиклу "Радиочас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дія відбувається на одній з радіостанцій. Одного разу ведучий 
"Програми за замовленнями" Анатолій виявив, що вся музична база з 
піснями згоріла...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62201  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Кулик Олександр Олександрович, 

Матейчук Максим 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 "Комп'ютерна програма обробки зображень у 

GPU-орієнтованому апаратному забезпеченні на основі модифікованого 
для Multi-GPU Programming методу прямого паралельно-ієрархічного 
перетворення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для розподілення навантаження між 
відеоадаптерами, що застосовуються для обробки зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62202  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранов Владислав Валерійович, Петренко Юрій Юрійович, Чирков 

Віталій Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Проект "Урок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реалізація інноваційного проекту незалежного сервісу автоматизації 
навчального процесу, комунікації його учасника, а також формування 
та забезпечення доступу до шкільної звітності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62203  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубінченко Євген Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна черга до дошкільного 

навчального закладу" (мережева автоматична система для реєстрації, 
обліку та зарахування дітей у дитячий садочок)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62204  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
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  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "Времена года" (Цикл детских песен)  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62205  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білостоцька 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)  Стаття "Формалізація запису чинного законодавства (на прикладі 

розрахунків за нормативними актами з охорони праці України)" 
("Формалізація запису чинного законодавства")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Визначені основні засади щодо формалізації економічних розрахунків. 
Наводяться принципи запису формул розрахунків, макети таблиць їх 
зводу та фрагменти запису існуючого чинного законодавства щодо 
умов охорони праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62206  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Небога Сергій Валерійович (Агобен, Колдун Небога), Киприан Фауст 

(псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір релігійного характеру "Молитвослов Черта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62207  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цівина Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів та текстів пісень "Адель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62208  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипуренко Катерина Олександрівна  
 
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 "2006-2015"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62209  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Новела "Надо воевать!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пригоди французького клерка, який в сні потрапляє в минуле і бере 
участь у різних військових баталіях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62210  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Новела "Ностальгия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Новела розповідає про містичні пригоди маленького киянина за часів 
його дитинства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62211  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Новела "Экспансия"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пригоди інопланетних загарбників, які хотіли зненацька захопити 
планету Земля. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62212  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Новела "Кораблекрушение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таємничі пригоди моряка, який потрапляє на віддалений острів в 
океані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62213  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Новела "Грустная сказка на ночь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Новела про пригоди маленької дівчинки в світі жорстких людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62214  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Новела "Навождение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таємничі пригоди сліпої дівчинки, яка потрапляє в містичні місця і з 
нею відбуваються жахливі речі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62215  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Eugene Elias (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Новела "Колдун"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таємничі пригоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62216  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенчук Андрій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "SNMP poller"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для опитування пристроїв з використанням 
протоколу SNMP та збереженням оптимальних даних в бази даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62217  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Сергій Павлович  
 
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)  Літературно-навчальний твір "Методическое пособие по вождению 

автомобиля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62218  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна, Сергійчук Юліана 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)   "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням угорською мовою" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням угорською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62219  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  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 створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

105 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62220  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пшенічка Паул Францович, Мельничук Степан Васильович  
 
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)  "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62221  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна, Івашина Євгенія 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)   "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням угорською мовою" підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням угорською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62222  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтюк Іштван Яношович  
 
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)  "Угорська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням угорською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62223  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленька-Свистович Леся Володимирівна, Ковалевський Єжи, 

Ярмолюк Микола 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)  "Польська мова (3-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 створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62224  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 
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)  "Польська 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 створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62225  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
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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)  "Інтегрований курс "Література" (румунська та зарубіжна)" 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням румунською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62226  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   "Літературне читання. Румунська мова" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням румунською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62227  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   "Румунська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням румунською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62228  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням румунською мовою" підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням румунською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62229  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   "Румунська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням румунською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандарту базової і повної загальної освіти для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням румунською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62230  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладюк Тетяна Володимирівна, Гладюк Микола Миколайович  
 
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)  "Природознавство" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований підручник відповідає базовій програмі 
"Природознавство" для 4-го класу та Державному стандарту 
початкової загальної освіти, рекомендований Міністерством освіти і 
науки України. Підручник передбачає ознайомлення учнів з основами 
знань фундаментальних природничих наук, адаптованих до 
можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62231  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Микола Іванович, Трач Світлана Казимирівна  
 
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)  "Образотворче мистецтво" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований підручник відповідає базовій програмі з 
образотворчого мистецтва для 4-го класу та Державному стандарту 
початкової загальної освіти, рекомендований Міністерством освіти і 
науки України й передбачає  розвиток художньо-образного мислення і 
творчих здібностей учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62232  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумарна Марія 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)  "Літературне читання. Українська мова" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований підручник відповідає базовій програмі "Літературне 
читання. Українська мова" для 4-го класу та Державному стандарту 
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початкової загальної освіти, рекомендований Міністерством освіти і 
науки України. Основною метою підручника є розвиток дитячої 
особистості засобами читацької діяльності, формування читацької 
компетентності молодших школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62233  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кікінежді Оксана Михайлівна, Шост Наталя Богданівна, Шульга 

Ірина Мирославівна  
 
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   

Запропонований підручник відповідає базовій програмі "Основи 
здоров'я" для 4-го класу та Державному стандарту початкової 
загальної освіти, рекомендований Міністерством освіти і науки 
України. Підручник навчить дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я - 
одне з найважливіших завдань сучасної школи, яке має стати 
атрибутом будь-якої освітньої діяльності у навчальному закладі і поза 
його межами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62234  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варзацька Лариса Олександрівна, Зроль Галина Євгенівна, Шильцова 

Любов 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)  "Українська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62235  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левшин Микола Миколайович, Лодатко Євген Олександрович, 

Камишин Володимир Вікторович  
 
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)  "Інформатика" підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62236  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беденко Марко Васильович, Заброцька Світлана Григорівна, Дунець 

Ірина Романівна  
 
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  62237  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратова Людмила Григорівна  
 
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 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62238  
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Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будна Наталя Олександрівна, Беденко Марко 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)  "Математика" підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62239  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Українська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні 
національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє 
вміннями й навичками вільно, комунікативно, доцільно користуватися 
засобами української мови - її стилями, типами, жанрами в усіх видах 
мовленевої діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62240  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальований Юрій Іванович, Литвиненко Григорій Миколайович, 

Возняк Григорій Михайлович (Бойко)  
 
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   
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Анотація   
Основними завданнями підручника є формування умінь виконання 
тотожних перетворень цілих і дробових виразів, розв'язування рівнянь 
і нерівностей та їх систем, достатніх для вільного їх використання у 
вивченні математики і суміжних предметів, а також для практичних 
застосувань математичного знання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62241  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тадеєв Василь 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)  "Геометрія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник ознайомлює учнів з основами геометричної науки - 
визначеннями, аксіомами, теоремами, основними методами доведення 
теорем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62242  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гілецький Йосип Романович, Чобан Роман Дмитрович, Сеньків 

Мар'ян Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Географія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник спрямований на формування в учнях світоглядного 
розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та 
природно-техногенного середовища, в якому існує людина.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62243  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
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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 навчального 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   

Підручник спрямований сприяти оволодінню учнями уміннями і 
навичками спілкуватися в усній і письмовій формах, відповідно до 
мотивів, цілей і соціальних норм мовленевої поведінки у типових 
сферах і ситуаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62244  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратова Людмила Григорівна  
 
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   

Передбачає залучення школярів до різноманітної музично-творчої 
діяльності, що відповідає їхнім віковим та індивідуальним 
можливостям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62245  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федун Сергій Ігорович, Чорний Олександр Вікторович  
 
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)  "Образотворче мистецтво" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Запропонований підручник відповідає вимогам навчальної програми 
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 
рекомендований Міністерством освіти і науки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62246  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр 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   

Запропонований підручник відповідає вимогам навчальної програми 
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 
рекомендований Міністерством освіти і науки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62247  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр 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)  "Історія України" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований підручник відповідає вимогам навчальної програми 
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 
рекомендований Міністерством освіти і науки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62248  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанцева Ольга Павлівна, Стеценко Ірина Володимирівна, Фурик 

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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Інформатика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований підручник відповідає вимогам навчальної програми 
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 
рекомендований Міністерством освіти і науки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62249  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пістун Петро Федорович, Добровольський Валерій 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)  "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований підручник відповідає вимогам навчальної програми 
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 
рекомендований Міністерством освіти і науки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62250  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Людмила Степанівна, Гладюк Микола Миколайович  
 
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   

Запропонований підручник відповідає вимогам навчальної програми 
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 
рекомендований Міністерством освіти і науки України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62251  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Олександр Васильович (Неваляшка)  
 
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 "Моя энциклопедия от А до Я (Дополнение 8-е)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62252  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Марія Назарівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Против Ветра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62253  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Марія Назарівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Миллионы Огней"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62254  
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Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімакова Лідія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Интегрированный курс "Литература (русская и 

зарубежная)": учебник для 7 класса общеобразовательных учебных 
заведений с русским языком обучения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62255  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Марія Назарівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "До тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62256  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62257  
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Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Марія Назарівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Тебе я знайду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62258  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Марія Назарівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Tick-tock"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62259  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прожепюрко Вікторія 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)  Синопсис повнометражного художнього фільму "Болевой порог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62260  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Максим Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій телевізійного серіалу "Кіношники"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62261  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апасов Сергій Іванович, Стрєльніков Віктор Васільєвіч (Стрельников 

Виктор Васильевич), Маховіков Алєксєй Борісовіч (Маховиков 
Алексей Борисович)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система корпоративной мобильной VoIP 

связи "Hidden Net"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє організувати корпоративний мобільний зв'язок між 
групою абонентів на основі мереж передачі даних існуючих операторів 
мобільного зв'язку і точок доступу в Інтернет за технологією WiFi. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62262  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Крижановський Євгеній Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система розрахунку 

водогосподарського балансу басейну Сіверського Дінця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
 Система забезпечує автоматизований збір вихідних даних, та 
розрахунок водогосподарського балансу для усіх водогосподарських 
ділянок басейну Сіверського Донця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62263  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Крижановський Євгеній Миколайович, 

Крилик Олександр Валерійович, Скорина Любов Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Еколого-економічне управління регіоном"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє спрогнозувати економічний прибуток та екологічні 
збитки від управління регіоном на прикладі Вінницької області в 
режимі інтелектуальної гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62264  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березюк Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний стенд для виконання 

лабораторної роботи "Дослідження електробезпеки мереж з 
ізольованою і глухозаземленою нейтраллю напругою до 1000 В" 
("OP_LR_9")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє виконувати лабораторну роботу з дисципліни 
"Охорона праці в галузі".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62265  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна  
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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, 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 для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62266  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна, Владімірова 

Наталія Григорівна  
 
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   

Підручник відповідає чинній програмі з математики для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62267  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Геннадій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру з ілюстраціями "Спосіб виготовлення та 

застосування спортивного обладнання та інвентарю за методом 
Геннадія Петренко" ("TENTRIS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62268  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельдій Микола Миколайович, Бельдій Віталій Миколайович, Бельдій 

Дмитро Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "КОЛЛЕКТИВНО-ЛИЧНОЕ ОТКРОВЕНИЕ 

"Человек-Творец" ("Человек-Творец")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62269  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Нікіта Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Новый динамический способ применения проекцион-

ных устройств для представления информационных материалов на 
нескольких различных плоскостях - по авторской разработке Никиты 
Наумова (A new dynamic method for using projection devices to present 
information materials on several different planes, author Naumov O. 
Nikita)" ("Новый динамический способ применения проекционных 
устройств для представления информационных материалов на 
нескольких различных плоскостях - по авторской разработке Никиты 
Наумова)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі пропонується новий спосіб застосування проекційних 
пристроїв для подання інформаційних матеріалів на декількох різних 
площинах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62270  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойленко Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Зміст навчальної 

дисципліни (кредитного модуля) "Цільові мікромеханізми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить 18 лекцій та 9 практичних занять, присвячених аналізу, 
синтезу, виготовленню, використанню та перспективам розвитку 
цільових мікромеханізмів із контактним, фрикційним та пружним 
з'єднанням їх елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62271  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Нікіта Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Локальный динамический обогрев - по авторской 

разработке Никиты Наумова (Dynamic Local heating, author Naumov O. 
Nikita)" ("Локальный динамический обогрев по авторской разработке 
Никиты Наумова")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі пропонується новий спосіб поєднання економії енергії у 
великих обсягах і досягнення динамічних зон комфорту в 
приміщеннях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62272  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Наталія Сергіївна, Бєлявська Оксана Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова робота для конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН 

"Архітектура іконостасів православних храмів міста Полтави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62273  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відаль Віталі Свєтіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Седьмая тетрадь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62274  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сірик Тамара Леонідівна, Сірик Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Англійська мова (3-й рік навчання)" підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основним завданням підручника є формування мовленевих умінь та 
навичок учнів  для успішного оволодіння системою сучасної  
англійської мови, яке передбачає постійне збагачення активного 
лексичного запасу дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62275  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Валерій Сергійович, Ляшенко Андрій Хомич  
 
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)  "Хімія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник є частиною навчально-методичного забезпечення 
педагогічної технології "Довкілля".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62276  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуз Костянтин Жоржович, Ільченко Олексій Георгійович  
 
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)  "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є частиною навчально-методичного забезпечення 
педагогічної технології "Довкілля". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62277  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півень Тетяна Олександрівна, Бондаренко Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Біологія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є частиною навчально-методичного забезпечення 
педагогічної технології "Довкілля".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62278  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 

Антоніна Вікторівна  
 
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)  Підручник "Математика" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до чинної програми з математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62279  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прудівус Нелла Іреківна (Еріх Хашин)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Нужная встреча"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Несподівано знайомляться три людини, які знаходяться в різних 
соціальних середовищах, - безробітний лікар, що переслідується 
законом, шансоньєтка, яка спилася, та перекладачка, яка підводить 
підсумки свого життя із-за поганого стану здоров'я. Вони змирилися із 
тупиковістю свого становища. Але їх зустріч була невипадковою, 
кожен хоче допомогти один одному. Пориви душі призводять до змін...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62280  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій документального фільму "Війна на нульовому кілометрі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62281  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмола Ірина Богданівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій документального фільму "Іспит на людяність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62282  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тримбач Сергій 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)  Літературний сценарій документального фільму "Довженко і війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Про роботу Довженка над сценарієм фільму "Україна в огні" та вплив 
цієї праці на його долю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62283  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буковський Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Трітмент документального фільму "Головна роль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62284  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходаківська Тетяна Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Трітмент документально-ігрового фільму "ЖИТТЯ. ОСТАННЄ 

ПИТАННЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62285  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбасенко Сергій Володимирович, Сімоненко Віталій 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Математична 

модель руху автобуса, що працює на дизельному біопаливі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено математичну модель руху автобуса з дизелем в умовах 
міського їздового циклу при роботі на дизельному біопаливі, за 
допомогою якої можна дослідити зміну паливно-економічних та 
екологічних показників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62286  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Володимир Васильович, Онищенко Артур Миколайович, 

Лаптєва Наталія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, 

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

"Практичні рекомендації по підвищенню довговічності 
асфальтобетонного покриття на транспортних спорудах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62287  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Володимир Васильович, Онищенко Артур Миколайович, 

Баран Сергій Анатолійович, Куцман Олександр Михайлович, 
Різніченко Олександр Сергійович, Лаптєва Наталія Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   Літературний письмовий твір практичного характеру "Стандарт 

організації України. Розрахунковий опір розтягу при згині монолітних 
дорожньо-будівельних матеріалів. Метод визначення. СОУ 42.1-
37641918-009:2013. Проект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В проекті стандарту наведено вимоги до методики виготовлення 
зразків, схеми і режиму навантаження, проведення випробувань по 
визначенню розрахункового опору розтягу при згині різних монолітних 
дорожньо-будівельних матеріалів, з урахуванням особливостей 
розрахункових режимів їх роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62288  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрутьба Вікторія 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)  Монографія "Основи управління проектами і програмами поводження 

з відходами в транспортно-дорожньому комплексі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена система екологічно-ефективного управління проектами і 
програмами поводження з відходами в транспортній галузі на основі 
інтеграції методів проектного управління та екологічного 
менеджменту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62289  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатюк Наталія Володимирівна, Денисюк Олена Василівна  
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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 науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Робоча 

програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Житлове 
право" для студентів заочної форми навчання галузь знань 0304 
"Право" спеціальність 7.03040101 "Правознавство" за кредитно-
модульною системою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62290  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатюк Наталія Володимирівна, Денисюк Олена Василівна  
 
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 "Робоча 

програма та навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни 
"Митне право" для студентів заочної форми навчання галузь знань 
0304 "Право" спеціальність 7.03040101 "Правознавство" за кредитно-
модульною системою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62291  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 

Петрашевський Олег Львович, Попелиш Іван Іванович, Корітчук 
Сергій 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)  Навчальний посібник "Авіаційна безпека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Викладені основні питання авіаційної безпеки, режими роботи та 
режимні зони аеропорту, служби авіаційної безпеки та нормативно-
правової документації, сертифікації служб авіаційної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62292  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Микола Миколайович, Попелиш Іван Іванович, Корітчук 

Сергій 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)  Конспект лекцій з дисципліни "Інетелектуальна власність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладені загальні положення інтелектуальної власності, які необхідні 
для здійснення творчої діяльності та захисту своїх майнових та 
особистих немайнових прав як в Україні, так і поза її межами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62293  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Микола Миколайович, Рутковська Інесса Анатоліївна, 

Корітчук Сергій 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)  Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до будівельної справи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладені загальні положення способів зображення та методів 
проектування аеродрому та його технічну експлуатацію, вимог 
регулярності і убезпечення польотів, положення аеродромних 
покриттів, водовідвідних та дренажних систем, авіаційну безпеку, 
вирішення питань захисту довкілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62294  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбасенко Сергій Володимирович, Сімоненко Віталій Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розрахунки на 

математичній моделі руху автобуса при роботі на традиційному 
нафтовому паливі та дизельному біопаливі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62295  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затворна Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірші "Поэзия, словно молитва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62296  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушлик Богдан Ростиславович, Величко Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методика підбору буферної добавки до 

зволожувального розчину"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір регламентує процес визначення необхідної кількості буферної 
добавки, залежно від обсягів ізопропилового спирту та жорсткості 
водогінної води, контролю і аналізу даних для стабілізації 
технологічних режимів друкування плоским офсетним друком зі 
зволоженням друкарських форм.  
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62297  
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Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Строение большого Вселенского атома нашей 

вакуумной Вселенной такое же, как маленького атома, что в человеке"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62298  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєва Ельвіра Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "ESSEDESIGN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62299  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрельченко Юлія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Энергетическая очистка себя и своего жизненного 

пространства" ("Энергетическая очистка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга допоможе тим, хто прагне жити у гармонії з навколишнім 
середовищем та із самим собою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62300  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наман Герман Зієвич, Суркова Наталя Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Естрадна пісня "Как здорово, когда идешь домой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62301  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольховська Лариса 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 "Программа и методика обучения "FitMix-Orient" для фитнес-

тренеров групповых программ и хореографов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга написана як альтернатива стандартним програмам проведення 
занять з фітнесу та танців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62302  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольховська Лариса 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 "Программы и методики обучения восточным танцам для детей 

и взрослых"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62303  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокур Микола Іванович, Воробйов Олександр Миколайович, Сокур 

Іван 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)  Літературний твір наукового характеру "Монографія 

"Енергозобереження в процесах збагачення руд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний в жанрі наукової прози і містить результати 
досліджень енергоспоживання в процесах збагачення залізних руд та 
науково-обґрунтовані заходи і рекомендації з економії енергоресурсів в 
основних процесах збагачення руд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62304  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокур Микола Іванович, Кіяновський Микола Володимирович, 

Воробйов Олександр Миколайович, Сокур Лідія Михайлівна, Сокур 
Іван 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)  Літературний твір наукового характеру "Монографія "Дезінтеграція 

мінеральних ресурсів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний в жанрі наукової прози і містить теоретичні основи 
роботи і питання удосконалення конструкції барабанних млинів і 
відцентрованих дезінтеграторів, які базуються на результатах 
математичного моделювання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62305  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович , Супряга Сергій Іванович  
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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)  Ескіз військово-морського стягу з відзнакою "Морський Хрест "За 

розвідку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62306  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "General branding concept of 

the Classical Harmony" ("Classical Harmony")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62307  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калачев Олександр Іванович, Карпенко Роман Валерійович, 

Хабібуллін Халіт Гібадулловіч (Хабибуллин Халит Гибадуллович)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір практичного характеру "Конструкторская 

документация на патрон 9 mm Luger с пулей FMJ массой 116 gr (индекс 
90С19) LUG.2012.019.000"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62308  
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Дата реєстрації авторського права  29.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калачев Олександр Іванович, Карпенко Роман Валерійович, 

Хабібуллін Халіт Гібадулловіч (Хабибуллин Халит Гибадуллович)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір практичного характеру "Конструкторская 

документация на 7,62 мм винтовочный патрон с пулей со стальным 
сердечником (индекс 762П54) 762-54.000"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62309  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калачев Олександр Іванович, Карпенко Роман Валерійович, 

Хабібуллін Халіт Гібадулловіч (Хабибуллин Халит Гибадуллович)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір практичного характеру "Конструкторская 

документация на патрон калибра 9 mm с пулей со стальным 
сердечником (индекс 92П18) 92П.018.000"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62310  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калачев Олександр Іванович, Карпенко Роман Валерійович, 

Хабібуллін Халіт Гібадулловіч (Хабибуллин Халит Гибадуллович)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір практичного характеру "Конструкторская 

документация на патрон калибра 5,45х39 мм с пулей со стальным 
сердечником (индекс 545П39) 545-39.000"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62311  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гойхман Михайло Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "ГРЕШНАЯ ЛЮБОВЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня російською мовою "ГРЕШНАЯ ЛЮБОВЬ". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62312  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальований Юрій Іванович, Литвиненко Григорій Миколайович, 

Возняк Григорій Михайлович (Бойко Г.М.)  
 
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   

Запропонований підручник відповідає вимогам навчальної програми  
"Математика" для 7-го класу та Державному стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти, рекомендований Міністерством 
освіти і науки України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62313  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлюк Юрій Тимофійович, Бунецький Володимир Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 

України 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Технологічна інструкція з виробництва сирів твердих 

(український асортимент) до ДСТУ 4421:2005" ("ТІ ДСТУ 4421:2005")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головним критерієм технологічної інструкції є випуск високоякісної 
продукції, яка за всіма показниками відповідає вимогам діючої 
нормативної документації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62314  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новак Юрій Кирилович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інкософт" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "БІТЕК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати технологічні процеси обліку 
реалізації послуг постачання гарячої води та центрального опалення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62315  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Валентин 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)  Книга "Моя карнавка" ("Цивілізація мистецтва")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст книги складають оповідання, що є лірико-філософськими 
роздумами, розпочатими в попередній книзі автора "Так говорив 
вуйко Дезбо".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62316  
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Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисовський Денис Олександрович, Ларін Анатолій Владиславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ваш Зодиак"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Додаток містить велику текстову базу, яка є комбінацією нумерології, 
астрології та КАПСИД. Текстова база з чистого аркуша створена 
спільними зусиллями команди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62317  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погодіна Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Спосіб чоловічої експрес-стрижки за технологією 

"pick up hair"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір відноситься до області перукарських послуг і може бути 
використаний при виконанні стрижки короткого волосся, не більше 10 см. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62318  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Ластівка (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Азбука"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У віршованій формі подається вивчення букв українського алфавіту. 
Рекомендовано дітям дошкільного віку та вчителям першого класу для 
урізноманітнення уроків під час вивчення грамоти в букварний період. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62319  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Ластівка (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Учимось рахувати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У віршованій формі вивчається рахунок та відповідність цифра-кіль-
кість у межах десяти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62320  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Отзовись"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62321  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Party"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62322  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Возьму гитару"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62323  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокол Олексій Володимирович, Зброжек Лідія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розпізнавання об'єктів за 

допомогою засобів середовища Matlab"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розпізнавання геометричних фігур на 
зображенні. Програма дозволяє визначити тип фігури на початковому 
зображенні та створити вихідне зображення з відповідними назвами 
фігур на ньому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62324  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Олег Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Super-Duper"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Скай вокер", "Абубу", "Хулі бебі", "Карасі", 
"Ведмеді", "Мальчик", "Там под луной", "Самогон", "Сон".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62325  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Світлана Іванівна, Нікіпелова Олена Михайлівна, 

Кисилевська Альона Юріївна, Мокієнко Андрій Вікторович  
 
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 "Підрахунок кількості мікроводоростей у моніторингу 

природних мінеральних вод"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Необхідність визначення кількості мікроводоростей при проведенні 
моніторингу якості стану мінеральних вод продиктована тим, що вони 
можуть бути субстратом потенційно-патогенних та патогенних 
бактерій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62326  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подригало Михайло Абович, Коробко Андрій Іванович, Назарько 

Ольга Олександрівна, Радченко Юлія Андріанівна  
 
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)  Твір науково-практичного характеру "Інформаційно-логістична 

система метрологічного забезпечення випробувальної лабораторії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено алгоритм прийняття рішень щодо діяльності 
випробувальної лабораторії на основі прецеденту в умовах ризику.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62327  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюшник Ігор Анатолійович, Колесникова Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн Словник ключових слів із технічних 

наук за відомостями міжнародних баз даних науково-технічної 
інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує переклад ключових слів із технічних наук за 
наступними мовами: українсько-англійська, російсько-англійська, 
англо-українська, англо-російська.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62328  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Жижко Вікторія Володимирівна, Кобозєв 

Андрій Ярославович, Вікторова Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Комплексна система збору і обробки інформації 

про результати перевірки знань нормативних актів з безпеки руху 
поїздів та маневрової роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система удосконалює контроль за дотриманням періодичності 
проведення планових перевірок знань нормативних актів з  безпеки 
руху поїздів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62329  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумчук Марія Михайлівна, Романюк Наталія Зіновіївна  
 
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)  "Літературне читання. Українська мова" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник укладенний відповідно до чинної програми з 
літературного читання. Його зміст базується на тематично-жанровому, 
естетичному, літературознавчому та комунікативно-мовленнєвому 
принципах, що забезпечує формування в учнів читацької 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62330  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
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 "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  62331  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
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 навчального характеру, ілюстрація  
 
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  62332  
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Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоренко Леся Іванівна, Фесенко Віра Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Математика. 2 клас" навчальний посібник для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою 
психічного розвитку   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62333  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоренко Леся Іванівна, Фесенко Віра Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Математика. 3 клас" підручник для спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62334  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добра Олена Михайлівна, Кіор Тетяна Миколаївна, Никишова Віра 

Володимирівна, Сагірова Людмила Леонідівна, Бачинська Оксана 
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)  "Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник призначений для вивчення новогрецької мови у 7 класі 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62335  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
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)  "Музичне мистецтво" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту початкової 
загальної освіти, базової програми та авторської концепції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62336  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
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 "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 відповідає програмі з російської мови для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 
і складається з 60 навчальних та 7 підсумкових знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62337  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заїка Антоніна Михайлівна, Тарнавська Світлана 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)  "Математика" підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до чинної навчальної програми з 
математики для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62338  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаркова Ірина Іванівна, Мечник Лариса Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Природознавство" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник укладений відповідно до чинної програми з 
природознавства. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62339  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роганін Олександр Миколайович, Капіносов Анатолій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Геометрія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний підручник укладений відповідно до чинної програми з 
математики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62340  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Василь Ростиславович, Підручна Марія Василівна, Янченко 

Галина 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)  "Алгебра" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний підручник укладений відповідно до чинної програми з 
математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62341  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шурінс Станіслав  
 
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 "Номер 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Break into my thougnts", "Falling down", "Fortress", 
"I need you now", "Keep me in", "Love yourself", "Piano", "Time is taking 
its toll", "Волны", "Выбирай", "Громче", "Да или нет", "Если я 
забуду", "Забыть о тебе", "Это лето", "Луна не я", "Мама", "Не твоя", 
"Не тормози", "Облака", "Один на один", "Параноя", "Спасибо", 
"Стоять", "Твой воздух", "Тик-так", "Что ты делаешь со мной".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62342  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казаров Дмитро Тимурович, Сванідзе Тимур Зурабович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Искра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62343  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конон (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 "Шлях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62344  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамлєєва Лілія Айратівна, Ващенко Сергій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Подсознательные программы психики человека. 

Биовыживательный уровень" ("Эфирный уровень. Биополе")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62345  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Надія 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 "SIMO"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62346  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бартковський Ігор Ілліч, Бахур Еліна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Асоціація українських виробників "Морозиво і заморожені продукти" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Технічний твір "Технологічна інструкція з виробництва глазурі та 

покриття до ДСТУ 7623:2014" ("ТІ ДСТУ 7623:2014")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62347  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білостоцька 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)  Стаття "Универсальная таблица записи действующего 

законодательства (Объединение формализованных по 
законодательству расчетов с регистрационными данными 
норматывних документов)" ("Универсальная таблица записи 
действующего законодательства")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано основні показники для необхідної повноти запису 
чинного законодавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62348  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаборатория игровых технологий (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

153 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис та малюнки до настільної гри "Штирлиц" ("Настольная игра 

"Штирлиц")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра складається з тексту правил гри та ілюстрацій грального поля, 
пам'яток з переліком персонажів та ключів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62349  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаборатория игровых технологий (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис та малюнки до карткової гри "Cosa Nostra" ("Карточная игра 

"Cosa Nostra")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра складається з тексту правил гри та малюнків карт "мафії" та карт 
"мирних мешканців".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62350  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаборатория игровых технологий (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис та малюнки до карткової гри "Дежавю" ("Карточна игра 

"Dejavu")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з тексту правил гри та малюнків карт і пакувальної 
коробки  та карт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62351  
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Дата реєстрації авторського права  02.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Равлик Олександр Михайлович, Равлик Назар 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 "Програмний комплекс "REC" для аналізу 

процесів в електричних мережах, системах їх захисту й автоматики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс призначений для дослідження процесів в електричних 
мережах, системах їх захисту й автоматики на основі сформованих у 
графічному редакторі розрахункових схем методами цифрового 
моделювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62352  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Іван Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Механізм управління інноваційним розвитком 

інтегрованих структур бізнесу в умовах становлення економіки знань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62353  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Ігор Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Суспільно-географічна периферія: концепція, 

параметризація і делімітація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розкрито засади суспільно-географічного аналізу центро-переферійних 
процесів і структур, обговорено науково-методичні основи їх 
просторової локалізації, параметризації та формалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62354  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Пісня-голубка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62355  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідурик Володимир Олександрович (Деревій)  
 
Повне ім'я або 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 "Теология, наука о Боге. Theology, The 

science of God"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір буде використано в системі освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62356  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульський Вадим Анатолійович, Марченко Лариса Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Біржова електронна торгова система 

"OBERON-TRADE"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Систему призначено для організації торговельних майданчиків на 
товарних ринках. Зв'язок між компонентами системи організовано із 
залученням мережі Інтернет, на рівні мережевого протоколу ТСР.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62357  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копилова Катерина Олександрівна (Катя Цілуйко), Жора Цілуйко 

(псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис ігрового повнометражного фільму "Басаврюк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У ті далекі часи, коли люди більше смерті боялися самотності, 
басаврюки були тими, хто прагнув більшого. Вони проживали життя, 
прагнучи врятувати бодай одну людину. Часом за свої намагання вони 
платили тим же життям. Але дивним чином вони лишалися безсмертні, 
бо зі смертю кожного басаврюка із землі народжувався на світ новий 
басаврюк.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62358  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, твір образотворчого 

мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "General branding concept of the messenger 

"Key.Jay (KJ)" ("Messenger Key.Jay (KJ)")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить варіанти зображень, які успішно можна 
використовувати в програмному забезпеченні, у тому числі в 
програмному забезпеченні типу мессенджера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62359  
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Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленський Костянтин Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Методологія матричного моделювання освітніх траєкторій в 

системі ступеневої освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система ступеневої освіти України дозволяє особі побудувати для себе 
найбільш зручну освітню траєкторію черговості здобуття освітніх 
рівнів і ступенів. У статті пропонуються принципи моделювання 
множини освітніх траєкторій за допомогою матриць та операцій над 
ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62360  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панішев Анатолій Васильович, Морозов Андрій Васильович, Квітка 

Катерина Валеріївна, Гришкун Євгеній Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Метод ускоренного поиска кратчайших гамильтоновых 

маршрутов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62361  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Дмитро Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Сурікат"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

158 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою оригінальне зображення суріката, який стоїть на 
задніх лапках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62362  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віг Янош  
 
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 "Багатоповерховий каскадний (7-9-12-14 пов.) 

житловий будинок по вулиці Поліни Осипенко (нині вул. Стрітенська), 
17 в Шевченківському районі м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Архітектурне рішення будівлі визначає його місцезнаходження, 
акцентує простір Львівської площі та підкреслює кутовим 
розташуванням дві історичні містобудівельні осі вулиці Великої 
Житомирської до Михайлівського Золотоверхого собору та вулиці 
Стрітенської до Софіївського собору, примикаючи каскадом свого 
об'єму до сусідніх історичних будівель 19 століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62363  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Літературне читання. 2 клас" для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою 
психічного розвитку   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62364  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ніна Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Літературне читання. 2 клас" для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62365  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Повхан Катерина Золтанівна  
 
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 угорською мовою" підручник для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник побудований на основі текстоцентричного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62366  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буринська Ніна 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)  "Хімія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62367  
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Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Ніна Борисівна, Шелехова Галина Тарасівна, Новосьолова 

Валентина Іванівна, Ярмолюк Алла 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)  "Українська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62368  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Микола Васильович, Засєкін Дмитро Олександрович, 

Засєкіна Тетяна Миколаївна, Коваль Володимир Сергійович, Крячко 
Іван Павлович, Непорожня Лідія Вікторівна, Сіпій Володимир 
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)  "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

("Фізика 7")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62369  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис "Хімія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

161 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62370  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина Миколаївна, Сливкіна В.В. (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)  Підручник з англійської мови "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  62371  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина Миколаївна, Михайлик Ольга Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник з англійської мови "Англійська мова" підручник для 4 

класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з англійської мови для 4 класу загальноосвітніх закладів, 
спрямований на практичне опанування учнями комунікативних умінь, 
розвиток когнітивних здібностей дитини, забезпечення ефективної 
роботи на уроці. Враховує психологічні, вікові, індивідуальні 
особливості молодших школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62372  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Всеволод Віталійович, Стелюк Антон Олегович, 

Макогончук Василь Сергійович, Лук'яненко Лук'ян Миколайович, 
Захаров Андрій Михайлович, Леньга Олег Володимирович, Вареник 
Андрій Ігорович, Приходько Анна Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "База даних параметрів моделі магістральних мереж 

об'єднаної енергосистеми України для проведення розрахунків 
гармонічних режимів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База призначена для проведення електротехнічних розрахунків 
поточних та перспективних режимів роботи ОЕС України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62373  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма аналізу стійкості за 

напругою та обчислення критичної напруги в електричних системах за 
допомогою методу QV-кривих"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62374  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма моніторингу та 

коригування резервів за реактивною потужністю в моделях 
перспективних режимів енергосистем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62375  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма автоматизованого 

пошуку помилок в моделях схем та режимів електричних систем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62376  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма моделювання, оцінки 

ефективності та налаштування протиаварійної автоматики типу АЗПС 
та АРОЛ перетинів електричних систем з розосередженими СЕС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62377  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лехан Валерія Микитівна, Волчек Віра Володимирівна, Горбань 

Андрій Євгенович, Павленко Максим 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)  Літературний письмовий твір "Комплекс способів підвищення якості 

та ефективності стаціонарної медичної допомоги: методичні 
рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано дієвий комплекс інноваційних технологій підвищення 
якості та ефективності використання ресурсів стаціонарів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62378  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лехан Валерія Микитівна, Гінзбург Валентина Григорівна, Волчек 

Віра Володимирівна, Горбань Андрій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інтеграція медичної допомоги як 

технологія підвищення ефективності системи охорони здоров'я: 
методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована технологія дозволяє забезпечити комплектність, 
кординованість, наступність та безпосередність медичної допомоги, що 
в результаті відіб'ється на підвищенні якості медичних послуг та 
ефективність галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62379  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатенко Оксана Василівна, Сотніченко Антоніна Аркадіївна, 

Романенко Світлана Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "МАЮ ПРАВО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62380  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрільців Олександр Михайлович, Алексійчук Микола Миколайович, 

Никифорчук Дмитро Йосипович, Харечко Надія Володимирівна, 
Крижна Валентина Володимирівна, Арешонков Віталій 
Володимирович, Савицький Дмитро Олександрович, Климчук 
Михайло Павлович, Тарасенко Олег Сергійович, Кротюк Андрій 
Миколайович, Миронець Юрій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Інформаційно-довідкова навчальна програма 

"Робоче місце працівника підрозділу боротьби з незаконним обігом 
наркотиків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62381  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана Володимирівна, Пастух Ігор Дмитрович, Плугатир 

Максим Віталійович, Співак Марина Вікторівна, Вільхова Лілія 
Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 

"Адміністративна відповідальність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62382  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховірська Людмила Павлівна, Задорожна Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчальний програмний засіб з фізики 

"Електродинаміка" ("НПЗФ "Електродинаміка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для навчання фізики, зокрема розділу 
"Електродинаміка", учнів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ 
ступенів та учнів ПТУ з метою вдосконалення організації самостійної 
роботи та самоосвіти учнів і підвищення успішності їх знань та вмінь з 
фізики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62383  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломійчук Ярослав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Технічне завдання для розробки 

сервісу "DentBOOK"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62384  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василевич Оксана Вікторівна, Гошилик Наталія 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 "Маленький лідер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хочете, щоб Ваш малюк був успішним у майбутньому? Тоді потрібно 
розпочинати розвивати його лідерські якості з самого дитинства. В 
даному творі викладена методика за допомогою якої це можна зробити. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62385  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцкало Іван В'ячеславович (Иван Славин)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів "Сборник стихов Ивана Коцкало 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірник складений з 52 віршованих творів різних форм і жанрів, у яких 
автор спробував передати своє світовідчуття і свій погляд на прості, 
але важливі для кожної людини речі: любов, дружбу, душевні 
переживання і багато іншого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62386  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Козачук 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 "Система автоматичного масштабування 

хмарних застосунків з періодичними піками навантаження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма передбачає повну автоматизацію процесів масштабування на 
основі алгоритмів, що використовують показники завантаженості 
хмарного застосунку для прийняття рішення щодо масштабування 
після початкового налаштування параметрів системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62387  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заступ Ігор Валерійович, Нікіфорова Лілія Олександрівна, Шиян 

Анатолій Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Знаходження рішень ігор в нормальній формі 

для різних концепцій розв'язку "Теоретик 1.0" ("Теоретик 1.0")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для предметної області систем підтримки 
прийняття рішень та призначена для знаходження рішень ігор в 
нормальній формі для різних концепцій розв'язку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62388  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масюк Олексій 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)  Музичний альбом "Планета Капитанов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Іntro. Они все поют", "Сцена-мама", "Мир и 
любовь", "Дети Черного моря", "Атакует Псилон","Планета 
Капитанов", "Снучи-бучи", "Герои приключений", "Мальвина", 
"Сквозь горизонт".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62389  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальов Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "Мелодії душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить двадцять три п'єси для фортепіано з програмними 
назвами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62390  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
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 "Quick-клавиатура автора Наумова Олега Геннадиевича 

(Quick-keyboard author Naumov O.G.)" ("Quick-клавиатура автора 
Наумова Олега Геннадиевича")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Стаття містить науковий і популярний матеріал, який можна успішно 
використовувати в програмному забезпеченні, для розвитку в 
напрямку масових програм, у тому числі, в програмному забезпеченні 
типу мессенджера - програми для дистанційного спілкування між 
різними людьми за допомогою різноманітних електронних, у тому 
числі, мобільних пристроїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62391  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Новый мессенджер - для образования, изучения иностранных 

языков и развития групп по интересам. "KeyJay" ("KJ") - smart 
language  www.keyjay.net & www.keyjay.club"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття містить науковий і популярний матеріал, який можна успішно 
використовувати в програмному забезпеченні, для розвитку в 
напрямку масових програм, у тому числі, в програмному забезпеченні 
типу мессенджера - програми для дистанційного спілкування між 
різними людьми за допомогою різноманітних електронних, у тому 
числі, мобільних пристроїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62392  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодосієнко Наталія Леонідівна  
 
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 "Передчуття кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірку увійшли сорок музичних творів у лірично-романтичному стилі 
з програмними назвами. Це фортепіанні п'єси, п'єси пісенного і 
романсового характеру, назви яких відображають образи природи і 
морські почуття.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62393  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Любов 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 "Бузковий дощ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі читачі знайдуть поезії, що пронизані великою любов'ю до 
Батьківщини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62394  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухарчук Наталія Олексіївна (Нора Нойс)  
 
Повне ім'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 "Ангели в моїй голові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62395  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
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)  Підручник "Письменники - дітям. Українська класика. Диво у 

долоньках"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Що допомагає виховувати малюка? Звичайно, казки! Надзвичайні 
пригоди улюблених казкових героїв, чарівні перетворення і 
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всеперемагаюча сила добра захоплюють дитячу уяву. Саме такі 
захоплюючі казки створив для дітей видатний український 
письменник Іван Франко.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62396  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
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)  Підручник "Письменники - дітям. Українська класика. Жовтий 

гостинець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Якщо у вашій родині підростає маля, ви напевно читаєте йому вголос. 
У цій книжці зібрані кращі твори українських письменників, які 
побачили світ на сторінках журналу "Малятко": цікаві казочки, 
повчальні оповідання, віршики, що легко запам'ятовуються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62397  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  В'юн Алла Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Дзеркало душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів включає у себе такі вірші: "Зима-красавица", "Рідна 
земля моя", "Для мами".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62398  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симуніна Юлія Миколаївна (Юлія Лебедєва)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник віршів "Вам не понять..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів Юлії Лебедєвой, до якої увійшло 18 віршів, в яких 
знайшли своє відображення думки та почуття поетеси. Більшість із них 
присвячені людським стосункам, реаліям сьогодення, а також 
сприйняттю світу, що оточує.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62399  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Анастасія Володимирівна (NANA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Невыносимо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62400  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Анастасія Володимирівна (NANA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Бессонница"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62401  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Дмитро Ілліч, Лайко Андрій Афанасійович, Синяченко 

Валентин Васильович, Косаковський Анатолій Лук'янович, Мінін 
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Юрій Вікторович, Бекетова Галина Володимирівна, Ткаліна Алла 
Володимирівна, Заболотна Діана Дмитрівна, Гладуш Юрій Іванович, 
Шух Людмила Анатоліївна, Гавриленко Юрій Володимирович, 
Косаківська Ілона Анатоліївна  

 
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)  Навчально-методичний посібник "Гострий та хронічний ларингіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладаються питання, що стосуються анатомо-
фізіологічних особливостей гортані у дітей, етіології, патогенезу, 
патогічної анатомії гострого та хронічного ларингіту, діагностика, 
лікування та профілактика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62402  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазанов Костянтин Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Періодична таблиця жестомовних одиниць 

української жестової мови К.А. Мазанова і Таблиця абетки української 
жестової мови (з елементами абетки російської жестової мови) в 
універсальному дизайні" ("Таблиця жестів української жестової мови 
(і додаткові жести іноземних жестових мов). Періодична таблиця 
жестомовних одиниць української жестової мови К.А. Мазанова")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці побудовані за принципом сортування жестів за наростаючою їх 
складністю, що нагадує таблицю хімічних елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62403  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добриднєва Ганна Юріївна, Пшеніцин Станіслав В'ячеславович  
 
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 "Актриса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62404  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
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 (дитяча література), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів для дітей "Про Нуину и других"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62405  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  LOOKINICH (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 "Уходи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62406  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасюк Антон Володимирович, Підодвірна Юлія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка "Пригоди Айті Окадо та захист комп'ютерних ігор" ("Айті 

Окадо та Ігри")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ілюстрована зображенням космічної станції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62407  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червацький Олег Володимирович (Владимиров)  
 
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 "Волшебная любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Волшебная любовь", "Вольный ветер", "Держи 
меня не отпускай", "Костер", "Мой друг".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62408  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червацький Олег Володимирович (Владимирів, Владимиров)  
 
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 "Дыхание неба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Ангел ночи", "Всем не взлететь", "Дыхание неба", 
"Она горела", "Покаяние", "Тайна встречи", "Я так любил".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62409  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 

твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Спосіб формування заданої структури 

поверхонь з заданими механічними, триботехнічними, аеро- і 
гідродинамічними властивостями та пристрій, дозволяючий це робити, 
з додатковою можливістю комплексного сканування поверхні, а також 
проведення триботехнічних випробувань з можливістю моделювання і 
врахування довільних коливальних і зміщувальних процесів в 
трибосистемі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить фото "Загальний вигляд пристрою для моделювання 
заданої структури поверхні", "Фото модифікованого пристрою для 
моделювання заданої структури поверхні".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62410  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим 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 з ілюстраціями "Пристрій тривимірного друку 

високотемпературною термоекструзією металів, кераміки та їх сумішей 
з подачею порошкового модельного матеріалу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пристрій використовується як модельний матеріал порошків металів, 
кераміки та їх сумішей з автоматизованою подачею порошкового 
модельного матеріалу з зовнішнього стаціонарного бункера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62411  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карташова Ірина Іванівна, Арустамова Нателла Артемівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Навчальні 

видання: структура, зміст, підготовка до друку. Методичні 
рекомендації для викладачів університету"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

177 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі значне місце відводиться ознайомленню з видами, 
класифікацією та вимогами щодо написання та оформлення 
навчальної літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62412  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Олег Сергійович, Воротніков Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель дослідження живучості 

інформаційно-комунікаційних мереж з динамічно змінюваною 
топологією" ("MinOstov 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Математична модель являє собою сукупність співвідношень, що 
визначають процес формування інформаційно-комунікаційних мереж 
при зміні їх топології, а також початкових вхідних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62413  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарева Олена Євгенівна, Ільїнська Ніна Іллівна, Мацапура 

Валентина Іванівна, Бітківська Галина 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)  "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  62414  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шут Микола Іванович, Мартинюк Михайло Тадейович, Благодаренко 

Людмила Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "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  62415  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
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)  "Англійська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
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  62416  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
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)  "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. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62417  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубля Тетяна Єгорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "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  62418  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   "Українська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандартові базової і повної загальної освіти для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62419  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свідерський Юрій Юрійович, Романишин Наталія Юріївна, 

Ладиченко Тетяна В'ячеславівна  
 
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)   "Історія України" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основний навчальний матеріал відповідає новому Державному 
стандарту та чинній програмі з історії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62420  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федун Сергій Ігорович, Чорний Олександр Вікторович  
 
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)   "Образотворче мистецтво" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам навчальної програми Державного 
стандарту базової і повної загальної освіти для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62421  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижановський Олег Прокопович, Хірна Олена Олегівна, 

Крижановська Оксана Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Всесвітня історія" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В підручнику подається загальний образ Європейського середньовіччя 
і історичні портрети ряду суспільств Європи та Азії. В підручнику 
головна увага приділяється матеріальному побуту, звичаям і 
традиціям середньовічних народів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62422  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Микола Васильович, Засєкін Дмитро Олександрович, 

Засєкіна Тетяна Миколаївна, Коваль Володимир Сергійович, Крячко 
Іван Павлович, Непорожня Лідія Вікторівна, Сіпій Володимир 
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)  "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає навчальній програмі з фізики для основоної 
школи, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України (наказ МОН молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. № 
664).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62423  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Біологія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено згідно з навчальною програмою з біології для 
загальноосвітніх навчальних закладів. Містить матеріал для 
організації продуктивного навчання, особливістю якого є формування 
способів репродуктивної діяльності для створення особистісних 
освітніх продуктів. Для учнів 7 класу, вчителів біології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62424  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімакова Лідія 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)  "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  62425  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (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 "Pride" ("Гордыня")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62426  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marakhovskyy Oleksandr (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 "Друзья" ("Friends")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62427  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твердовський Андрій Олександрович, Непша Павло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ТЕРИТОРІЯ 

ЖИТТЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62428  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Dana Pro (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 "Ніхто в Пальто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62429  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головацький Андрій Степанович, Черкасов Віктор Гаврилович, Сапін 

Михайло Романович, Парахін Анатолій Іванович, Ковальчук 
Олександр Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Анатомія людини. Т. 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анатомія людини : підручник : у 3 т. - Т. 1 /  [А.С. 

Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін.]. - Вид. 4-те, доопрац. - 
Вінниця : Нова Книга, 2015. - 368 с.: іл. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62430  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчов Павло Васильович, Андрусенко Олександр 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Варіанти клінічного перебігу гострокровоточивого 

колоректального раку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62431  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомін Петро Дмитрович, Іванчов Павло Васильович, Андрусенко 

Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Хірургічна тактика у хворих на гострокровоточивий 

колоректальний рак"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62432  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Процюк Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 

обсерваторія" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Пакет програм для створення 

каталогів положень зі сканованих зображень фотографічних пластинок 
із архівів віртуальних обсерваторій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пакет програм дає можливість створення каталогів положень із 
масивів оброблених сканованих зображень фотографічних пластинок з 
архівів віртуальних обсерваторій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62433  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Максим Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 

обсерваторія" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа пикселизации и кросс-

идентификации сверхбольших астрономических каталогов" ("ACrld")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма служить для розбиття небесної сфери на малі ділянки рівної 
площі (пікселі) для відповідного сортування за ними сучасних зоряних 
каталогів і списків, а також для пошуку в них спільних об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62434  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрук Віталій Миколайович, Процюк 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 "Астрометрическая редукция звезднообразных 

объектов на изображениях фотопластинок после первичной 
обработки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає можливість пакетної астрометричної редукції 
зореподібних об'єктів, що виділені на зображеннях фотопластинок зі 
скляних архівів різних обсерваторій за допомогою пакету 
MIDAS/ROMAFOT.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62435  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрук Віталій Миколайович, Процюк Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Пакет программ для первичной 

обработки сканированных изображений фотографических пластинок 
из архивов виртуальных обсерваторий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пакет програм надає можливість пакетної первинної стандартизації 
обробки зображень фотопластинок зі скляних архівів різних 
обсерваторій в пакеті MIDAS/ROMAFOT для подальшого визначення 
координат та зоряних величин зареєстрованих об'єктів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62436  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна, Лавейкін 

Михайло Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методичні рекомендації розроблення 

проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сільських 
населених пунктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На виконання Закону України "Про землеустрій" розроблена методика 
розроблення проектів землеустрою щодо меж сільських населених 
пунктів, яка включає методичні підходи до обґрунтування проектних 
пропозицій, щодо зміни меж та еколого-економічну оцінку проектних 
рішень щодо зміни меж.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62437  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
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, ілюстрація, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий науковий твір "Автоматизация синтеза систем цифровой 

фильтрации на базе статистических характеристик дискретных 
сигналов" ("Автоматизация синтеза систем цифровой фильтрации")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62438  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцев Антон Юрійович, Обод Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "AМА Рlayer Creator" ("AMA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Multi-Bus технологія, що включає в себе три основні компоненти: 
контейнер, конвертор та плеєр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62439  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Віктор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "The Silver Lining"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62440  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федяй Володимир Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "АМАKids"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62441  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федяй Володимир Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "SMARTUM 

academy of mental arithmetic"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62442  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуркін Максим Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ескізів торговельної марки "Лікарська практика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ескізів представляє собою різні самостійні варіанти ескізів 
позначення торговельної марки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62443  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торская Ревероннія Валеріївна  
 
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 "Мои чувства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62444  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олександр Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис "Мистецький проект Зимова "Країна мрій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це Різдвяний фестиваль у вигляді спільної масштабної коляди, що 
поєднує у собі традиційні різдвяні гуляння з сучасним святкуванням 
передноворічних свят, Нового року, Різдва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62445  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук В'ячеслав Борисович, Кубишкіна Наталія Іванівна, Руденко 

Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІПРА-СОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення блоку рахунку осей 

(БСО) на залізниці" ("ПЗ БСО")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система контролю зайнятості ділянок колії (СКЗУ) реалізована з 
використанням методу рахунку осей, яка заміщує функції, аналогічні 
функціям РК, за винятком функції контролю цілісності  рейкових 
ниток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62446  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук В'ячеслав Борисович, Лебедєв Михайло Миколайович, 

Богачова Олена Валентинівна, Дяченко Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІПРА-СОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення автоматизованої 

системи мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів для 
автоматизованого робочого місця чергового електромеханіка" ("ПЗ 
АРМ ШН")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Впровадження автоматизованих технологій керування залізничними 
станціями сприяють підвищенню ефективності прийняття керівних 
рішень, підвищенню безпеки та пропускної здатності станцій, 
оперативному виявленню відмов та передвідмовних станів елементів 
централізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62447  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук В'ячеслав Борисович, Лебедєв Михайло Миколайович, 

Мішустін Валентин Петрович, Дяченко Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІПРА-СОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення системи контролю 

зайнятості ділянок шляху (СКЗУ) на залізниці" ("ПЗ СКЗУ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Принцип дії СКЗУ заснований на підрахунку і порівнянні кількості 
колісних пар, що пройшли через точки рахунку, встановлені на вході і 
виході ділянок шляху (неразголужених або розгалужених). При цьому 
система забезпечує безперервний контроль стану колійних ділянок, 
відстежує становище і напрямок одиниць рухомого складу на станції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62448  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук В'ячеслав Борисович, Лебедєв Михайло Миколайович, 

Мішустін Валентин Петрович, Дяченко Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІПРА-СОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для шафи МП" ("ПЗ 

для шафи МП")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Галузь застосування ПЗ - автоматизовані системи мікропроцесорної 
централізації стрілок та сигналів залізничних станцій (АС МПЦ-с). ПЗ 
призначене для шафи МП для автоматизації функцій керування 
диспетчера залізничної станції, скорочення часу та підвищення 
оперативності прийняття управлінських рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62449  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук В'ячеслав Борисович, Лебедєв Михайло Миколайович, 

Богачова Олена Валентинівна, Дяченко Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІПРА-СОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення автоматизованої 

системи мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів для 
автоматизованого робочого місця чергового по станції" ("ПЗ АРМ 
ДСП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

АРМ ДСП - сучасний технічний засіб для організації поїздної та 
маневрової роботи на станції, для контролю та керування колійним 
обладнанням залізничної станції, який замінює громіздкі пульти 
керування з великою кількістю рукояток та кнопок механічної дії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62450  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петроченков Валентин 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)  Науковий твір "Аналіз та практичні рекомендації облаштування 

соціуму" ("Ініціатива")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано науково-технологічні, економічні та соціальні способи 
саморегуляції процесів виживання в суспільстві і природі. 
Запропоновано серію нових технологій і концепцію "ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ 
ВИГІДНО" у складі "Міжнародної науково-технологічної програми 
"ВІДРОДЖЕННЯ".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62451  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович (Alexey Shabelnikov)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення та ескіз "Блок управління паливною форсункою та 

моментним клапаном холостого ходу SECU-3 P&H + PWM IAC" 
("SECU-3 P&H + PWM IAC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для використання разом з блоком SECU-3Т або з іншими 
блоками керування двигуном внутрішнього згоряння. Містить 
"Peak&Hold"драйвер для керування поливною форсункою та драйвер 
для керування моментним клапаном холостого ходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62452  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович (Alexey Shabelnikov)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення та ескіз "Мікропроцесорний блок керування запалюванням 

у двигуні внутрішнього згоряння SECU-3 L (Lite)" ("SECU-3 L")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Блок управляє катушками запалювання та іншими виконавчими 
механізмами, забезпечуючи таким чином оптимальну роботу двигуна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62453  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна, Лазор Валерій Васильович  
 
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)  Підручник "Каноническое право"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливістю цього підручника є те, що в ньому викладено вчення всіх 
трьох монотеїстичних релігій і основне місце відведене  вивченню 
традиційної історичної релігії для нашої держави - православному 
християнству.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62454  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник поетичних творів "Колокол души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірці автор представляє нову грань переливів людських почуттів, 
наповнених тривогою і надією, любов'ю і ненавистю, радістю і 
боротьбою, невтомною вірою в перемогу Бога над безбожництвом, а 
отже і добра над злом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62455  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Трудове процесуальне право України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику комплексно і всебічно висвітлено особливості 
регулювання процесуальних відносин як самостійного предмета 
правового регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62456  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Трудовое процессуальное право Украины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний підручник є першим, у якому комплексно і всебічно висвітлено 
особливості трудових процесуальних відносин як самостійного 
предмета правового регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62457  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман у віршах "Радуга любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У романі класичними поетичними засобами розкривається природа 
любові, її сутність, захоплення, крилатість і складність цвітіння цього 
почуття на противагу розбещеності і падінню моралі, що оселилися у 
взаєминах героїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62458  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник поетичних творів "Разбег дорог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор у своїх зворушливих і новаторськи незвичайних творах зачіпає 
найбільш актуальні, важливі та хвилюючі теми для кожного - любов і 
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розлука, вірність і зрада, краса молодості і мудрість зрілих років, 
веселий дзвін весняної капелі і ніжний смуток осіннього листя, любов 
до Вітчизни і до рідних людей, добро і зло, щастя і біда, сила пізнання і 
невичерпна віра в Бога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62459  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник духовно-поетичних творів "И к Богу хочется мне руки 

простирать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор передає в поетичній формі духовну сутність і вікову мудрість, 
закладену в 150 Псалмах, в цих безмежно великих джерелах віри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62460  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник духовно-поетичних творів "Пути милосердия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Шляхи милосердя проходять через всі жанри поезії та розкриваються 
як в маленьких, але в дуже змістовних чотиривіршах, так і в 
ґрунтовних поемах, або в музичних творах, написаних на вірші 
талановитого автора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62461  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник віршів "Свет откровения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга  - своєрідна лірична розмова з читачем: м'яка, довірлива і 
гранично щира. Поезія автора не легкий нарис, не орнамент, а саме 
життя. Вірші просочені фарбою пристрасті, запрошують до роздуму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62462  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Дитяча книга "Златокудрое солнце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В цілому це книга дитяча, але її не залишає без уваги і дорослий читач. 
Адже однаково хвилюючими як для дитини, так і для дорослого стають 
образи світлої природи та її мудрості, віра в перемогу нового над 
старим, чим саме і пронизані поетичні твори автора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62463  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник віршів "Изначальная чистота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга - своєрідна лірична сповідь автора, палітра його переживань, 
а тому вона настільки багата душевними словами, любов'ю "кипучою і 
великою", святістю до землі, до батьків, до улюблених людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62464  
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Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник поетичних творів "Зов доли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор, концентруючи увагу читачів на питаннях вибору життєвого 
шляху, критеріях його оцінки, залишається вірним своєму творчому 
кредо, звертаючись до вічної проблеми сенсу життя, яка завжди 
хвилювала і хвилюватиме людство, поки нашу планету населяють 
люди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62465  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник поетичних творів "Лазури трепетная даль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор пропонує читачеві своє бачення життя, прагнення сформувати 
такий світогляд, який відображав би традиційні християнські цінності 
та ідеали, історію та культуру нашого народу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62466  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Духовно-історичний роман у віршах "Святой Апостол Андрей 

Первозванный"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор вперше у художній формі висвітлює життєвий шлях Святого 
Апостола Андрія Первозванного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62467  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
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 "Останови мгновение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62468  
 
Дата реєстрації авторського права  10.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Захарчук - Ян Сірженко (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 "Плач Землі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман про нашу майбутню державу, державу якої ми ще не маємо, але 
обов'язкоово будемо мати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62469  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухов Андрій Володимирович, Кондаков Валерій Миколайович, 

Захарень Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТ.ВААН" 
 
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 "VAAN.Credit" ("VAAN.Credit")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система обслуговування кредитної діяльності та автоматизації 
кредитної установи з повним циклом обслуговування клієнтів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62470  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горобець Сергій Миколайович, Сапсай Володимир Олексійович, 

Сухов Андрій Володимирович, Музика Олег Степанович, Кондаков 
Валерій Миколайович, Іващенко Сергій Олександрович, Ляшенко 
Андрій Юрійович, Семенченко Олександр Іванович, Сухоруков 
Дмитро Васильович, Козачок Віталій Сергійович, Лебединський 
Віталій Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІТІ-БАРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "CORP LIGHT" ("CORP LIGHT")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення для банківського обслуговування клієнтів, що 
забезпечує клієнтам можливість дистанційного отримання фінансової 
інформації та управління банківськими рахунками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62471  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горобець Сергій Миколайович, Сапсай Володимир Олексійович, 

Сухов Андрій Володимирович, Музика Олег Степанович, Кондаков 
Валерій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІТІ-БАРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Bankld" ("Bankld")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення, що забезпечує електронну ідентифікацію 
громадян через українські банки для надання адміністративних послуг 
через Інтернет.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

200 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62472  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко 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)  Твір наукового характеру "Модель вибору оптимальної стратегії 

диверсифікованого розвитку автотранспортного підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62473  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цілик Ірина Андріївна  
 
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 "Дім / Home"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62474  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дордік Станіслав Григорійович  
 
Повне ім'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 "Збірка ілюстрацій "Українка і українець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірку створено задля використання окремих ілюстрацій в якості 
оздоблення предметів ужитку та одягу.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

201 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62475  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовик Тетяна Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Сойти с ума"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62476  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовик Тетяна Олексіївна, Дуднік Денис 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 "Don't stop"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62477  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреус Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Розділ в колективній монографії "Економічні та соціальні аспекти 

ефективного розвитку вищої школи": "5.4 Досвід роботи провідних 
європейський країн в контексті ринкової моделі: вищі навчальні 
заклади - держава - роботодавці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62478  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Албул Володимир 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)  Музичний твір з текстом "Комета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62479  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безощук Олександр 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 "Integrated Software Package to Preventing 

Abuses in Financial Practices" ("ISPPA in FP")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може бути використана в банківській системі чи в системі 
іншої фінансової установи для проведення попереджувальних заходів з 
метою недопущення проведення фінансових операцій, схем обігу 
коштів, які є сумнівними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62480  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіохін Валерій Дмитрович, Горлов Петро Іванович, Осадчий 

В'ячеслав Володимирович, Васильєв Валерій Михайлович, Печерський 
Павло 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 "WEB портал формування інформаційної бази 

даних з міграції птахів в Азово-Чорноморському регіоні України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створений портал надає засоби для проведення орнітологічних 
спостережень з подальшим аналізом отриманих даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62481  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма багаторівневого 

паралельно-ієрархічного перетворення інформації із рекурсивним 
формуванням сукупностей станів просторово-часового середовища 
(HHT::Direct)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму реалізовано на мові програмування С++ з використанням 
бібліотеки CUDA для програмування на GPU-орієнтованій апаратній  
платформі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62482  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танько Тетяна Петрівна, Медведєва Вікторія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Основи здоров'я" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62483  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Meetrich (псевдонім), Bonsan (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Композиції і декомпозиції графічних зображень що 

утворюють знаки товарів і послуг підприємця" 
("380.2349005773.1002.40001.2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62484  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Meetrich (псевдонім), Paul (псевдонім), Regent (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір наукового характеру "Публічна система управління 

проектами MEETRICH.org" ("380.2349005773.1001.00001.2")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62485  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітюк Марися Юріївна, Федченко Олег 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)  Сценарій короткометражного анімаційного фільму "Шнурки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі фільму лежить розповідь в алегоричній формі про відносини 
двох кінців звичайного шнурка, які самі того не розуміють, що 
являються одним цілим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62486  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгопола Катерина Станіславівна, Набоченко Ольга 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 "Рельєфне малювання. 2 клас". Навчальний посібник для 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до програми з рельєфного малювання 
для 2 класу  шкіл сліпих, затвердженої МОН у 2014 році. Містить 35 
розроблених уроків з завданнями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62487  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Юлія Вікторівна, Вільхова Лілія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний посібник "Міжнародний 

комерційний арбітраж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62488  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович (Одстар)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Феноменально обучающая среда одарённых детей" ("Фенобус 

одарённых детей")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі креативного психолога дається практика феноменального 
навчання обдарованої дитини. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62489  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович (Одстар)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір навчального характеру "Гулливербук Галена"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга по феноменальному навчанню іноземним мовам в ігровій формі 
з використанням ІТ-технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62490  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович (Одстар)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір навчального характеру "Гештальт - карточки Галена" 

("Карточки Галена")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Як дедактивний матеріал по розвитку ефективної пам'яті дітей 
раннього віку винайдені дані картки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62491  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пазинич Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення з автоматизації 

процесів обліку та продажу товарів "Моделлер" ("Modeller")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програмне забезпечення складається з двох частин: термінальної і 
серверної.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62492  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волжін Олександр Юрійович  
 
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)  Книга "Пари с судьбой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62493  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
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 "StudentsNetwork"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для спілкування та орієнтована на українське 
населення (студентів).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62494  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохно Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Особливості проведення санації порожнини рота у дітей 

дошкільного віку в умовах загального знеболення. Частина ІІ: 
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Лікування ускладненого карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного 
віку в умовах загального знеболення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновано схеми лікування найбільш розповсюджених 
ускладнень карієсу тимчасових зубів, які враховують стадію розвитку 
кореня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62495  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохно Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Алгоритми проведення стоматологічних 

(терапевтичних) маніпуляцій при лікуванні ускладненого карієсу 
тимчасових зубів на різних етапах їх розвитку в умовах загального 
знеболення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновано схеми лікування найбільш розповсюджених 
ускладнень карієсу тимчасових зубів, які враховують стадію розвитку 
кореня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62496  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакума Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Миры Золотого мага. Книга 1. Зерно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62497  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Тетяна Леонтіївна  
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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 "Практична стилістика": навчально-методичний посібник для 

студентів напряму підготовки (спеціальності) "Журналістика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику подано цілісне уявлення про стилістичні особливості 
сучасного газетного тексту, систематизовано різнорівневі засоби 
стилістичного увиразнення медіатексту тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62498  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Володимир Степанович, Раєвнєва Олена Валентинівна, 

Стрижиченко Костянтин 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 "Investigation of Demand and Stability of Ukrainian 

Educational Market"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі аналізується попит на послуги і стійкість розвитку 
українського ринку освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62499  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучер Анатолій Васильович, Кучер Леся 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 "Бізнес-план інноваційного аграрного проекту: 

формуляр і рекомендації щодо розроблення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Формуляр містить систему розрахунково-аналітичних таблиць, що 
охоплюють усі розділи бізнес-плану інноваційного аграрного проекту й 
враховують специфіку бізнес-проектування в аграрній сфері.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62500  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчаренко Олег 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 "Рекламна концепція діяльності 

інноваційного агентства нерухомості "Tikitut" ("Tikitut")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Tikitut" - це інформаційне агентство нерухомості, Інтернет агентство, 
де нерухомість переглядається в Інтернеті шляхом перегляду відео-
звіту пропонованої нерухомості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62501  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Стрижиченко Костянтин 

Анатолійович, Чанкіна Ірина Володимирівна, Гольтяєва Людмила 
Анатоліївна  

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

національної економіки у фахівцях з вищою освітою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлені основні проблеми сфери освіти України. Визначено основні 
кроки прогнозування потреби у фахівцях з вищою освітою.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62502  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Гриневич Людмила Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Сучасні тенденції розвитку системи освіти в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено дослідження сучасних тенденцій розвитку освіти України та 
виокремлено основні проблеми її розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62503  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Аксьонова Ірина 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)  Науковий твір "Прогнозирование количества абитуриентов вузов в 

зависимости от демографических изменений и привлекательности 
высшего образования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методичний підхід до оцінки і прогнозування 
чисельності абітурієнтів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації в умовах 
мінливої демографічної ситуації та падіння рівня привабливості вищої 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62504  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробейчик Олег Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПЧ "Вектор" Семиол"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує роботу процесорного модуля 
СЕМИ.656122.10 мал. 1 та процесорного модуля з оптичним зв'язком 
СЕМИ.656122.20 мал. 2 на базі мікроконтролерів серії dsPIC. Ці 
мікропроцесорні модулі розроблені та виготовлені на ТОВ "Семіол" та 
використовуються у складі промислових перетворювачів частоти на 
базі силових транзисторів IGBT (продукція ТОВ "Семіол").   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62505  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробейчик Олег Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЭПТ "Вектор" Семиол"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує роботу процесорного модуля СЕМИ. 
656122.009 мал. 1 та процесорного модуля з оптичним зв'язком СЕМИ. 
656122.20 мал. 2 на базі мікроконтролерів серії dsPIC. Ці 
мікропроцесорні модулі розроблені та виготовлені на ТОВ "Семіол" та 
використовуються у складі промислових тиристорних перетворювачів 
постійного струму (продукція ТОВ "Семіол").  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62506  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапоненко Роман Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Договір позики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62507  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапоненко Роман Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Трудовий договір"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62508  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапоненко Роман Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Договір про збереження комерційної таємниці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62509  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поніманська Тамара Іллівна  
 
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 "Дошкільна педагогіка. Програма навчальної дисципліни для 

студентів напряму підготовки 6.010101 "Дошкільна освіта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62510  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петросян Ашот Микоєлович  
 
Повне ім'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 "Малый герб"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62511  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петросян Ашот Микоєлович  
 
Повне ім'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 "Фамильный герб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62512  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Олександр Аркадійович  
 
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)  Синопсис "Гупало Василь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62513  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипюк Костянтин Сергійович, Пилипюк Олена Петрівна (Лещенко 

Олена)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіокнига з музичним супроводом "Книга Иова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Аудіокнига створена на основі синодального перекладу "Книги Иова" 
Старого Заповіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62514  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко 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)  Літературний твір наукового характеру "Программа "Fight Club 99" 

("Fight Club 99")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є унікальною методикою підвищення якості здоров'я 
засобами схуднення, а також досягнення людиною гармонійного 
балансу фізіологічного, фізичного, духовного та естетичного стану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62515  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Георгій Володимирович, Жабєєв Павло Володимирович, 

Жабєєв Володимир 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Спосіб створення 

матриць багаторівневих понять - базових елементів знань системи 
неперервного навчання (Матриця Жабєєвих)" ("Матриця Жабєєвих")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62516  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вештак Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, фотографічний твір, літературний 

письмовий твір технічного характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Object № Каталог мебели"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою автора було створення ідеального барного та столового стільця, 
які б пасували до будь-якого приміщення: чи то дім, чи то громадський 
простір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62517  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пшеничнюк Геннадій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення з описом "Житловий блок з розмірами у плані: шириною В-

13.33 м, довжиною L-133.70 м"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62518  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пшеничнюк Геннадій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення з описом "Складська будова з розмірами у плані: шириною 

В-30 м, довжиною L-27 м"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62519  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Куракса Ольга Юріївна, Меркулова 

Тетяна Валентинівна, Межибецька Інна Володимирівна, Лучанінова 
Лариса 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 "Санітарно-гігієнічна оцінка навчально-

виробничого середовища у професійно-технічному навчальному 
закладі" ("Санітарний паспорт ПТ713")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дає можливість надати оцінку навчально-
виробничому середовищу відповідно до існуючих санітарно-гігієнічних 
норм та правил.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62520  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаринов Євгеній Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "7 минералов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення складається з художньої композиції, яка має 
оригінальне виконання. Зображення призначено для використання при 
організації рекламної компанії, збуту та іншої діяльності, пов'язаної з 
маркетингом води і безалкогольних напоїв. Крім того, композиція 
широко використовується на етикетках для води, листівках тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62521  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "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  62522  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
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)  "Російська мова (3-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  62523  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
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)  "Російська мова" 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  62524  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климишина Надія Анатоліївна  
 
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)  "Англійська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62525  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
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)  "Українська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62526  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошея Олексій Вікторович, Скоб'як Дмитро Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова 

компанія" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Уніфікована база обліку, обробки, систематизації та 

зберігання даних споживачів природного газу "АБОНЕНТ", що 
упорядкована за взаємопов'язаними ідентифікуючими відомостями 
про особу споживача, засоби обліку, об'єкти споживання природного 
газу та історію розрахунків за спожитий природний газ" (База даних 
"АБОНЕНТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних є сукупністю динамічних даних, накопичених в результаті 
багаторічної діяльності газорозподільних і газопостачальних 
підприємств, сформованих в результаті використання практичного 
досвіду надання населенню послуг з постачання і розподілу природного 
газу, упорядкованих авторами у вигляді її складових частин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62527  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімшин Іван Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій кінофільму "Бобот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дванадцятирічному хлопчикові доводиться зазирнути у неймовірний 
світ, що завжди був поряд. Під час своїх пригод він проходить багато 
випробувань, зустрічає фантастичних істот, добрих друзів та перше 
кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62528  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власова Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Венчурний капітал як особлива форма капіталу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Систематизовано підходи до визначення економічного змісту 
венчурного капіталу. Розглянуто функції та роль венчурного капіталу 
в інноваційному розвитку країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62529  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Олександр Олександрович, Телешик Євген Євгенович, 

Костина Андрій Васильович, Шпак Василь В'ячеславович, Денесюк 
Руслан Михайлович, Мужанов Володимир Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Військова частина України А0334 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт "SIP-сервер UAF-SIP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62530  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стадниченко Володимир Якович  
 
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 літературно-художніх писемних творів "УЧИТЕЛЬ ЖИТТЯ. 

Сковорода як гасло часу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторське осмислення творчого доробку українського філософа, 
народного просвітителя, письменника, мораліста Григорія Савича 
Сковороди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62531  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дехтяренко Володимир Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстрований історико-публіцистичний нарис "Чумацький шлях 

Сергія Корольова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга розповідає про сповнений трагічних і героїчних сторінок життя 
великого українця - Сергія Павловича Корольова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62532  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванкович Михайло Володимирович, Коміссаров Олег 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 "Автоматизированная система управления 

швейным производством" ("АСУШвейПром")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації управління швейним 
підприємством на всіх етапах виробничого циклу за допомогою 
сучасних інформаційних технологій штрихового кодування та 
візуального відображення стану виробництва в реальному часі на 
інформаційне табло.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62533  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мушкін Михайло Ігорович, Чернова Вікторія Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Дірект Технолоджі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Информационный продукт "Справочник 

внутригородской почтовой индексации (ВПИ)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База створена для користування особами, які пересилають 
кореспонденцію та товари через "Укрпошту", та особами, які мають 
справу з адресною інформацією та користуються нею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62534  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долганов Андрій Вадимович, Редько Роман 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 "Автоматизована система "Контроль та 

спостереження ППІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесів збору, 
обробки та аналізу даних у ході виборів, спостереження за ходом 
виборів, налагодження, проведення та обробки результатів 
соціологічних опитувань та екзитпулу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62535  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович (Alexey Shabelnikov)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-технічний твір "Схеми підключення блоків SECU-3, SECU-3T 

та інших супутніх пристроїв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62536  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемезова Катерина Іванівна (Катя Che, Katya Che), Овсянніков 

Вячеслав Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Кто теперь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62537  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Політов Віктор Григорович, Гарбуз Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ігровий фільм "Чорний квадрат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62538  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Політов Віктор Григорович, Політов Євгеній Вікторович  
 
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 "Вознесіння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62539  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
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 белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Повість "Город одиночества"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62540  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухар Андрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Истории Поднебесной. Лорд-кролик"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62541  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Тетяна Леонідівна, Пономаренко Володимир Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Повертайся тато"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62542  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
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 "The Renaissance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жанр - поп-пісня. Містить мораль та філософію життя людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62543  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
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 "Now Your Heart is Free"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жанр - поп-пісня. Містить мораль та філософію життя людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62544  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
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)  Музика до пісні "Пусть будут счастливы дети"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62545  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
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)  Музика до пісні "Loneliness Won"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62546  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
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 "Regis movie"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62547  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трегубенко Олеся Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художньо-графічний твір "Ескіз "М'ЯСНИЙ ДАР" для розробки 

знаку для товарів та послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представлений фігурою - сегментом кола. На фігуру нанесено 
зображення стилізованого портрету виробника ковбаси на тлі 
фрагмента дрезденської архітектури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62548  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трегубенко Олеся Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художньо-графічний твір "Ескіз "ViO-захід" для розробки знака для 

товарів та послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз складається з абревіатури "V i O" - "V" - Владислав, "і" - і, "О" - 
Олеся, та слів "Захід" і "Фабрика м'ясних делікатесів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62549  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трегубенко Олеся Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художньо-графічний твір "Ескіз "ВіО" для розробки знака для 

товарів та послуг"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз виконаний графічно як стилізований старовинний сувій, на тлі 
якого нанесено абревіатуру "ВіО" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62550  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джума Вадим Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "Хата Птаха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основу зорового образу твору складає, виконане індивідуальним 
художнім прийомом, графічне художнє зображення стилізованого 
хатнього віконця, квадрат якого утворюють, своїми широко 
розмахнутими крилами, чотири чорні птахи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62551  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джума Вадим Петрович  
 
Повне ім'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 "Бик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення виконане як малюнок бика, основні контури якого 
виділені темними лініями, а об'ємні форми бика показані кількома 
контрастними плямами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62552  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осенін Юрій Іванович, Сергієнко Оксана Вікторівна, Осенін Юрій 

Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "МАШИНА ДЛЯ ЗАПРАВЛЕННЯ ПІСКОМ 

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (SAND FILLING MACHINE FOR 
VEHICLE)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Машина створена для заправлення піском транспортного засобу. 
Машина складається з елементів, які достаньо випробувані у відомих 
технічних пристроях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62553  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амірханов Тімур Ходжиакбарович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвента Лоу" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка сценаріїв "Сценарії для аудіовізуальних творів - рекламних 

роликів під умовними назвами "Мамин голос" та "Мамині очі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сюжети сценаріїв розповідають про суміщення ролі мами та 
професійного працівника, які переслідують однакові цілі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62554  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леда (псевдонім)  
 
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), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Радуга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли 45 віршів: "Колискова", "Солнышко", "Люблю 
купаться", "Лисичка-рыжуня", "Белый мишка", "Внучата", 
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"Любимая ромашка", "Кузнечик-зелёный огуречик", "Ветер", "Стая 
журавлей", "Мама-доярка", "Доктор", "Школа", "Водитель Петя", 
"Зимушка", "Зима-волшебница", "Счастливое лето", "Пожелание для 
Вики" інші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62555  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леда (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), твір 

образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка казок "Лесная семейка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли 12 казок: передмова "Лесная семейка", казки 
"Пчелка Жу-жу", "Белочка Нона", "Еж Яша", "Месть", "Пик и Пак", 
"Птенцы иволги", "Дружба", "Ястреб", "Сорока-воровка", "Овечка 
Ярочка", "Спеши сеять добро", "День Рождения".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62556  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шубравська Олена Василівна, Пасхавер Борис Йосипович, Молдаван 

Любов Василівна, Крисанов Дмитро Федосович, Прокопенко Катерина 
Олексіївна, Удова Людмила Олегівна, Дідковська Людмила Іванівна, 
Скрипниченко Віталій Владиславович, Грецька Наталія Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Інститут економіки та прогнозування 

Національної академії наук України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 

"Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення 
продовольчої безпеки" ("Агропродовольчий розвиток України в 
контексті забезпечення продовольчої безпеки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62557  
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Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бейгаразов Костянтин Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Проект Великого об'ємного гербу 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62558  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столбов Павло Валентинович  
 
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 "Сказки осени"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62559  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саріогло Володимир Георгійович, Черніченко Віктор Васильович, 

Огай Марина Юріївна, Терещенко Ганна Ігорівна, Жалінська Ірина 
Володимирівна, Лиса Ольга Василівна, Юрчук Володимир Леонідович, 
Ващаєва Наталія Анатоліївна, Романчук Наталія Миколаївна, 
Синьогуб Світлана Анатоліївна   

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка 

змін соціально-демографічних процесів на основі макро- та 
мікромоделювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано доцільність комплексного застосування методів макро- і 
мікромоделювання при дослідженні сучасних соціально-демографічних 
та соціально-економічних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62560  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімченко Юрій Юрійович, Харитонова Анастасія Павлівна  
 
Повне ім'я або повне 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 пошуку залізничних 

квитків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою систему пошуку електронних квитків на базі 
інформації на сайті Укрзалізниці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62561  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дручиніна Валерія Олександрівна (Каи Оксен)  
 
Повне ім'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 "Потерянные во времени. Судьба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дія роману відбувається в альтернативному всесвіті на планеті Хронос. 
Головна героїня з раннього віку опинилась у вигнанні зі своєю 
бабусею, так як була дочкою найстаршого і невловимого злочинця 
планети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62562  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьова Олена Валентинівна, Гнатенко Вікторія Сергіївна  
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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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Трудове навчання. Підготовчий клас" Підручник для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 
підготовчого класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
для розумово відсталих дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62563  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ардобацька Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Математика. 1 клас" Підручник для спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для розумово відсталих дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 
підготовчого класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
для розумово відсталих дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62564  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаков 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 динамічного розподілу пам'яті смарт-чипів 

"Crypto Memory Manager"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для створення файлової системи EEPROM 
пам'яті смарт-чипів під керуванням операційної системи "УкрКОС" з 
метою організації її перерозподілу та дефрагментації. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62565  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Григорій Іванович, Ворніков Денис Миколайович, 

Мохнатий Олексій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"КриворіжЕлектроМонтаж" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система учета электроэнергии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основним завданням системи збору даних є обмін даними з приладів 
обліку спожитої електроенергії в автоматичному і оперативному 
режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62566  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелікман Владислав Давидович, Сокольська Рената Борисівна, 

Акімова Тетяна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Звіт з науково-дослідної роботи "Розробка 

організаційно-економічної моделі управління прибутком на 
підприємстві" ("Розробка організаційно-економічної моделі 
управління прибутком на підприємстві")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджені теоретичні засади формування організаційно-економічної 
моделі управління прибутком на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62567  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Мінкова Ольга Генадіївна, Печерський 

Олег Віталієвич  
 
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 "Правознавство". Електронний підручник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У електронному підручнику викладено основні теми навчального 
курсу для вищих навчальних закладів неюридичного профілю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62568  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерех Зіновій Дмитрович, Заворицький Юрій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Тематичні 

запитання для перевірки знань Правил дорожнього руху України та 
основ безпечного керування транспортними засобами" (відповідно до 
вимог Європейської Директиви № 2006/126 ЕС від 20 грудня 2006 року 
"Про посвідчення водія" (нова редакція))" ("Тематичні запитання для 
перевірки знань Правил  дорожнього руху України та основ безпечного 
керування транспортними засобами")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладені ілюстровані та текстові завдання для перевірки знань 
Правил дорожнього руху, основ безпечного керування транспортними 
засобами, надання медичної допомоги потерпілим у ДТП, інших 
напрямків підготовки водіїв. Теми відповідають переліку, наведеному 
у Європейській Директиві № 2006/126 ЕС від 20 грудня 2006 року "Про 
посвідчення водія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62569  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидова Оксана Володимирівна, Руль Юрій 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 "CCSDiagnostics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

236 

Анотація   
CCSDiagnostics - простий і зручний у користуванні інструмент, який 
автоматизує оброблення результатів психофізичного тестування. 
Програма обчислює 136 важливих показників когнітивних функцій 
кори та підкорки півкуль великого мозку, а також дозволяє зберегти 
результати всіх обчислень для подальшої роботи з ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62570  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босенко 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)  Картина "Портрет артиста Михайла Твердого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62571  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашпольський Дмитро Львович  
 
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 "Ржака"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62572  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жолдак Богдан Олексійович, Рибалко Наталя Володимирівна (Наталя 

Іварова), Важнича Надія Леонідівна, Кривобородов Владислав 
Валерійович, Ніщук Єлізавета Іванівна, Радько Оксана 
Володимирівна, Груба Анастасія Вікторівна, Плохута Вікторія 
Павлівна, Демиденко Оксана Олексіївна, Ліпінський Володимир 
Олександрович, Трошина Анна Ігорівна, Салатова Марія Вікторівна, 
Фурсович Оксана Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Хантер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Йому - вісімнадцять. Він був на Майдані, пішов добровольцем в АТО, 
вийшов з Іловайського котла. Він - Хантер. Кіносценарій присвячено 
киянину, герою АТО, Георгію Тороповському. Герої не вмирають!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62573  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хачатрян Араїк Вазгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

складений твір, креслення, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Комплект документів стосовно гриль системи і 

вертел-сітки "Co-Co Grill" ("Гриль система і вертел-сітка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочі матеріали стосовно інноваційної конструкції мангалу, грилю та 
вертел-сітки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62574  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віничук Степан Мілентійович, Фартушка Олена Євгенівна  
 
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)  Книга "Історія  київської неврологічної школи, про великих учителів і 

мудрих попередників" ("Історія київської неврологічної школи")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62575  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьомкіна Ганна 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)  Практичний посібник "Apostille" чи консульська легалізація? 

Легалізація та визнання іноземних документів (теорія, практика, 
техніка)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книгу присвячено аналізу комплексу взаємних чинників, пов'язаних з 
надзвичайно важливим значенням легалізованого документа в 
міжнародному документообігу та його значущістю при вчиненні 
нотаріальних дій, розгляді судових справ та наданні правової допомоги 
в різних сферах життєдіяльності людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62576  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Казка (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 "Анна Казка 2015"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка авторських пісень співачки Анни Казки, до якої увійшли 
композиції, що втілюють різноманітні аспекти особистого, суспільного 
та духовного життя авторки. Вона включає пісні на тему 
самореалізації, кохання та сім'ї, громадянського обов'язку та 
патріотизму, взаємин людини і Бога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62577  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрущак Володимир Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма категоризації текстів методом 

латентно-семантичного аналізу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливість комп'ютерної програми полягає у застосуванні методу 
латентно-семантичного аналізу для автоматичного визначення теми 
текстів. LSA дозволяє знаходити значення слів з урахуванням 
контексту їх використання шляхом обробки великого набору текстів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62578  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрозденко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Пам'ятник Російському миру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура представлена як пам'ятник Інтернет-мему, який являє 
собою візуалізацію виразу про так званий "російський мир". 
Пам'ятник виготовлений з шамотної глини і має такі розміри: довжина 
50  см, висота 40 см, ширина 30 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62579  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашпольський Дмитро Львович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій кінофільму "Виграти все!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62580  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовик Андрій Вячеславович, Веха Олексій Олександрович, Литвин 

Вадим Іванович, Трубніков Ігор Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система енергомоніторингу 

для бізнесу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62581  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліш Віталій Віталійович, Патоніч Валерій Олександрович, Хижняк 

Віктор Степанович  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Нарушение пищевого поведения - программа реабилитации и 
социальной адаптации "REVOCANDA" ("Програма REVOCANDA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма включає: лікувально-діагностичний етап, терапії порушень 
харчової поведінки і постреабілітаційний період. Унікальність: це 
комплекс психотерапевтичних втручань, що дозволяють всебічно 
підходити до проблем і переживань клієнта, що формує в свою чергу 
індивідуальність реабілітаційного процесу, "терапія двійником" 
дозволяє максимально ефективно і швидко направити клієнта в процес 
прийняття себе і відчуження від нав'язливих думок і дій.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62582  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Дєнєжкін Микола 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Метод формалізації оцінювання ефективності 

планування розвитку організаційних структур сектору безпеки і 
оборони на основі методу експертно-значущих проміжних сценаріїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована формалізація процесу оцінювання ефективності 
планування розвитку Збройних Сил на основі експертно-значущих 
проміжних сценаріїв.  Метод дає можливість весь безперервний процес 
планування розвитку Збройних Сил представити у вигляді сукупності 
зв'язаних між собою внутрішніх, відносно самостійних, проміжних 
сценаріїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62583  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Дєнєжкін Микола 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 "Метод експертно-значущих проміжних сценаріїв 

управління ефективністю планування та реалізації державних програм 
розвитку організаційних структур сектору безпеки і оборони"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод дозволяє на основі оцінювання ефективності планування та 
реалізації заходів розвитку організаційних структур як сукупності 
процедур оцінок ефективності фаз циклу управління та процедур 
ітераційного управління реалізацією державних програм по 
досягненню запланованого обрису об'єкта розвитку підвищити якість 
планування та забезпечити гарантовану реалізацію заходів державних 
програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62584  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столбов Павло Валентинович  
 
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 "Холодно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62585  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольова Лілія Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Корпорація "ТАСКО" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Патрони 30 мм 

артилерійські технічні умови ТУ У 24.6-22866094-001:2015" ("ТУ У 
24.6-22866094-001:2015")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір поширюється на артилерійські патрони, які призначені для 
стрільби по цілям із зброї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62586  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнилицька 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)  Літературний твір наукового характеру "Робоча навчальна програма з 

дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито тематику та запропоновано комплекс практичних завдань за 
новою авторською дисципліною "Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62587  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнилицька Лариса Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Положення про порядок 

перевірки економічної надійності контрагентів з метою оцінювання 
безпеки бізнес-відносин з ними"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито порядок перевірки контрагентів підприємства в системі 
економічної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62588  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Ольга Владиславівна (Olga Kalnybolotska)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка малюнків "Ілюстрації до казки Оскара Уайльда "Велетень-

егоїст"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ілюстрації виконані до твору Оскара Уайльда "Велетень-егоїст" для 
дитячого віку. Використовуються для створення об'ємної книжки, що 
розкладається, з паперовими механізмами. Представлені ілюстрації 
використовуються як на розворотах книги, так і як окремі виступаючі 
об'ємні елементи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62589  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко Ольга Олександрівна, Левицька Єлизавета Романівна, 

Савлохова Олена Русланівна  
 
Повне ім'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 до циклу аудіовізуальних творів "YOUNG BLOOD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Синопсис представляє собою огляд твору у стислій формі та визначає 
весь цикл, як збірку аудіовізуальних нарисів, яка не обмежується у 
кількості створених сюжетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62590  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко Ольга Олександрівна, Левицька Єлизавета Романівна, 

Савлохова Олена Русланівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Цикл аудіовізуальних творів "YOUNG BLOOD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цикл представляє собою збірку аудіовізуальних нарисів, де кожний 
нарис присвячується окремому герою, який висловлює свої думки 
щодо власного світогляду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62591  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осенін Юрій Іванович, Осенін Юрій Юрійович  
 
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 "SAND-FILLING MACHINE FOR TRAMS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Машина створена для заправлення піском транспортного засобу. 
Машина складається з елементів, які достатньо випробувані в відомих 
технічних пристроях. Машина може використовуватись як разом з 
самохідним візком (який потрібен для її перевезення) так і автономно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62592  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рильський Михайло Олегович  
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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)  Методичні рекомендації "Порядок вступу та виходу, визначення 

правових, організаційних основ участі у кооперативі та порядок 
отримання квартири/приміщення у приватну власність в результаті 
членства у Обслуговуючому кооперативі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблені з метою узагальнення процедури 
вступу та виходу з кооперативу, зразки внутрішніх документів і спосіб 
досягнення мети, а саме отримання у власність житла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62593  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базелінський Антон Сергійович, Альошечкін Олександр 

Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного серіалу "Кіборги" (4 серії)" 

("Кіборги")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

П'ятеро захисників Донецького аеропорту з числа легендарних кіборгів 
протистоять загарбникам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62594  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "MICKOLAI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62595  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярош Роман Тадейович, Шепелєва Людмила Валеріївна, Кобрин 

Роман Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Проектно-конструкторське технологічне 

бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті 
України" 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система комплексних розрахунків через 

єдиний розрахунковий центр за перевезення вантажів по УЗ в АСК ВП 
УЗ-Є"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система вирішує питання оперативного зарахування коштів у різних 
валютах від клієнтів за інформацією з банків, оперативного 
надходження та обробки інформації по транзиту, виконання 
оперативних та добових розрахунків касово-фінансової звітності тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62596  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоцький Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Сестро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62597  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Ірина Олександрівна (I_R_A)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Blue&Yellow" ("B&Y")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші в стилі реп на патріотичну тематику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62598  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорук Максим 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 "Hoplon"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62599  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Денис Юрійович  
 
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)  Опис "ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА 

ОТ КОММУТИРУЕМОГО ТОКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана схема живлення блока управління електронним ключем. 
Розглянуто два варіанти, в яких навантаження знаходиться і у 
ввімкненому, і у вимкненому стані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62600  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орленко Іван Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій "У нашій синагозі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Східна Європа, перша половина ХХ століття. Стара обшарпана 
синагога, у якій молиться невеличка община вже багато поколінь. І 
вже декілька поколінь у цій синагозі час від часу під час молитви 
з'являється тварина - як вона виглядає ніхто не може описати, та й 
навіщо, адже усі її бачили багато разів і навіть перестали помічати. Усі, 
крім десятирічного хлопчика...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62601  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Once upon a time" ("Одного разу у 

казці")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір демонструє, як за допомогою гриму, аксесуарів та таланту 
візажиста можна перетворити звичайну людину на відомого кіно-, 
мульт- чи казкового персонажа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62602  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис телевізійного проекту "Колискова для майбутнього"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є проектом по створенню циклу аудіо- та відеороликів із записом 
колискових пісень, як авторських, так і народних, у виконанні 
чоловіків різними мовами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62603  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітенко Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Дело Времени" ("210 Добрих Справ", 

"A Matter of Time")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62604  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 

Свічка, Бабуся Маруся, Оса, Черепаха, Ніч, Тоня Сокур, Лагідна)  
 
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 "Періодична система снів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62605  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 

Свічка, Бабуся Маруся, Оса, Черепаха, Ніч, Тоня Сокур, Лагідна)  
 
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 "Намисто з вишень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62606  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 

Свічка, Бабуся Маруся, Оса, Черепаха, Тоня Сокур, Ніч, Лагідна )  
 
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 "Блакитний будинок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62607  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валігура Тарас Миколайович, Савчук Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій кінофільму "Артефакти мого існування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про молодого художника, який втративши віру в себе кидає 
навчання. Збіг обставин приводить його на дачу друга, де випадкова 
знахідка, невеличке розслідування і повторна зустріч з першим 
коханням підштовхують хлопця до активних дій, які назавжди змінять 
його життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62608  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валігура Тарас Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій кінофільму "Конец света"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Священик, що врятував крадія від покарання, хоче допомогти йому 
стати  на праведний шлях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62609  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валігура Тарас Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Маршрутка" ("Карма")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Водій на пікапі збиває перехожого. Труп перехожого він везе в ліс, де 
ховає його з допомогою поліцейського, що проходив поруч.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62610  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валігура Тарас Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Тук-тук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хлопець в соціальних мережах знайомиться з дівчиною. В них 
зав'язуються теплі стосунки. Намагаючись допомогти дівчині  знайти її 
улюблений чай вони знайомляться і переводять стосунки з віртуальних 
у реальні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62611  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

252 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Родной Ирпень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62612  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  DSV (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 "Украинский Майдан: история и мистика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Моя книга - це роздум про причини виникнення українського 
Євромайдану в контексті світової історії. Книга містить розділ про 
пророцтва відносно нашого часу, мій переклад деяких катренів М. 
Нострадамуса. Один із розділів являє собою хронологію Євромайдану і 
подій всього 2014 року. Останній розділ - "Влада нового типу". 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62613  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Григоренко Валентин Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Синергетика: еволюція поглядів та прояв 

управлінських рішень у фінансово-економічному просторі" у двох 
частинах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано та обґрунтовано авторське бачення філософії та 
природи синергетичних процесів, розглянуто вплив прийнятих 
управлінських рішень у фінансово-економічному просторі на 
синергічність та виділено особливості прояву негативної синергічності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62614  
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Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Григоренко Валентин Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Фінансовий клімат території: теоретичні основи та 

концепція оцінювання" у двох частинах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синтезовано новий напрям дослідження - фінансовий клімат території: 
методологія, оцінювання, розвиток. Сформовано понятійний апарат та 
фактори оцінювання фінансового клімату території.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62615  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федяй Володимир Іванович  
 
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)  Учбово-практичний твір "Концепция компьютерной программы 

"Сложение и вычитание"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою концептуальне пояснення ідеї комп'ютерної 
програми, що призначена для навчання виконанню арифметичних 
розрахунків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62616  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торская Ревероннія Валеріївна  
 
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 "My Feelings"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62617  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торская Ревероннія Валеріївна  
 
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 "Цветение Сакуры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62618  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сторонянська Ірина Зеновіївна, Козоріз Марія Андріївна, Давимука 

Степан Антонович, Возняк Галина Василівна, Беновська Лілія 
Ярославівна, Гринчишин Ірина Миколаївна, Музика Ірина 
Станіславівна, Пелехатий Андрій Олегович, Волинець Уляна 
Андріївна, Ключник Лілія Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього Національної академії наук України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою "Фінансові 

механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації 
щодо удосконалення фінансових механізмів формування конвергентної 
моделі регіонального соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано 
напрями фінансово-бюджетної децентралізації з метою підвищення 
рівня фінансової незалежності та ефективності діяльності регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62619  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Околот Сергій Миколайович, Фесик Володимир Володимирович, 

Субін Анатолій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВАТУМ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна платформа "Novatum Document 

Management System Framework" ("Комп'ютерна програма NDMSF")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для подальшого створення автоматизованих 
систем та програмного забезпечення на основі описаних компонентів 
згідно правилам їх реалізації та застосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62620  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупенко Юрій Олексійович, Стецюк Петро Антонович, Войтюк Алла 

Василівна  
 
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 "Вітчизняний та 

зарубіжний досвід земельно-іпотечного кредитування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З урахуванням зарубіжного досвіду та сучасного стану запропоновано 
модель траєкторії розвитку системи іпотечного кредитування 
сільськогосподарських підприємств, як витоку щодо забезпечення 
фінансовими активами сільгосппідприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62621  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Володимир Іванович, Пшенична Людмила Емануїлівна  
 
Повне ім'я або 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 "Методологічні основи формалізовування та 

застосування Державної мови"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано в політичній системі держави формалізувати державну 
мову згідно її принципів, методів і засобів. В їх основі: національні 
культурні коди і їх термінологічні системи культурних текстів в 
галузях державної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62622  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилко Євгеній Геннадійович, Климчук Віталій Володимирович, 

Надобко Богдан Григорович, Бендовський Борис Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс "Call-center 

- ОблЕнерго ХМ-2014 ", модуль "Інтерактивне цифрове меню користува-
ча (IVR)" ("Модуль "Інтерактивне цифрове меню користувача (IVR)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62623  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилко Євгеній Геннадійович, Климчук Віталій Володимирович, 

Надобко Богдан Григорович, Бендовський Борис Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс "Call-center 

- ОблЕнерго ХМ-2014", модуль "Адміністратор" ("Модуль 
"Адміністратор")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62624  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилко Євгеній Геннадійович, Климчук Віталій Володимирович, 

Надобко Богдан Григорович, Стахів Сергій Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс "Call-center 

- ОблЕнерго ХМ-2014", модуль "Оператор" ("Модуль "Оператор")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62625  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилко Євгеній Геннадійович, Климчук Віталій Володимирович, 

Надобко Богдан Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс "Call-center 

- ОблЕнерго ХМ-2014", модуль "Енергозбут Побут" ("Модуль 
"Енергозбут Побут")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62626  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилко Євгеній Геннадійович, Климчук Віталій Володимирович, 

Надобко Богдан Григорович, Кондратюк Андрій Володимирович, 
Стахів Сергій Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс "Call-center 

- ОблЕнерго ХМ-2014", модуль "Диспетчер" ("Модуль "Диспетчер")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62627  
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Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Любов Вікторівна  
 
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)  Наукова стаття "Water quality in the Karachunivskyi reservoir as a basic 

source of water supply in Kryvyi Rig city"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено збільшення в динаміці вмісту азоту амонійного на тлі 
зниження вмісту нітратів, що переконливо свідчить про погіршення 
спроможності Карачунівського водосховища до самоочищення води 
протягом 2008-2012 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62628  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Любов Вікторівна  
 
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)  Наукова стаття "Potable water quality in the Karachunyvskyi reservoir"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено, що вода з Карачунівського водосховища в окремі роки 
спостереження відносилась до 4 класу поверхневих джерел 
водопостачання за різними показниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62629  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Любов Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 

образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Analysis state of health population of children in the 

rural district of the industrial region of Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серед категорії дитячого населення віком до 14 років Кам'янсько-
Дніпровського району визначено несприятливі динамічні тенденції з 
вираженим застосуванням показника поширеності захворювань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62630  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Любов 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)  Наукова стаття "Вплив якості питної води на стан здоров'я сільського 

населення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено, що у сільських населених пунктах Гуляйпільського 
району, доросле населення якого вживає високомінералізовану питну 
воду, захворюваність на деякі нозологічні форми перевищує 
середньорайонний та середньообласний показники протягом 2008-2012 
років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62631  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Любов Вікторівна  
 
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)  Наукова стаття "Гігієнічна оцінка якості водопровідної питної води в 

сільських районах, за даними соціологічного опитування населення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Результати анкетування сільських мешканців свідчать про 
першочергову потребу поліпшення якості водопровідної питної води в 
сільських районах, які найменше охоплені централізованим 
водопостачанням.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

260 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62632  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Любов Вікторівна  
 
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)  Наукова стаття "Гігієнічна оцінка якості води каналу "Дніпро-Кривий 

Ріг" - джерела централізованого водопостачання сільського населення 
Дніпропетровської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62633  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Микола Олексійович, Кравець Василь Іванович, Назарова 

Ольга 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)  Книга "Вища математика" Навчальний посібник у двох частинах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша і друга частина посібника написані відповідно до діючих 
програм курсу вищої математики для студентів всіх спеціальностей 
вищого навчального закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62634  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
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)  Твір ужиткового мистецтва "Ювелірна інсталяція "Шахтарська 

пам'ять"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До інсталяції входять: фрагмент невідомої газети, яка видана 
20.03.1917 року; шахтарська лампа Thomas&Williamson LTD Cambrian, 
яка виготовлена в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.; яйце з солі; сало з 
мармуру; цибуля з хризопразу; часник з агату; перчик з коралу та 
золота.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62635  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козута Олексій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "WEBNORD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62636  
 
Дата реєстрації авторського права  24.11.2015  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Літературне читання. Українська мова" підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів (у 2-х частинах)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладений відповідно до чинної програми з літературного 
читання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62637  
 
Дата реєстрації авторського права  24.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокотюха Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій "Червоний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Двоє українців воювали за різні ідеали. Проте доля звела їх у одному 
таборі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62638  
 
Дата реєстрації авторського права  24.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томенко Тарас Миколайович, Якимчук Любов Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний кіносценарій документального фільму "Будинок 

"Слово"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про те, як у Харківському будинку "Слово" поселили 
найкращих українських письменників, а потім їх знищили в машині 
історії, змінивши історію цілої генерації України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62639  
 
Дата реєстрації авторського права  25.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінтова Марина Герцівна, Тімофєєв Максим Анатолійович, 

Бондарчук Олексій Миколайович, Левченко Тетяна Павлівна, 
Павлюков Іван Олексійович, Перепелиця Зоя Іванівна, Коваль Роман 
Григорович, Коваль Наталія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 

підприємство "Медирент" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Нарахування виплат "Talaria" ("Talaria")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62640  
 
Дата реєстрації авторського права  25.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінтова Марина Герцівна, Тімофєєв Максим Анатолійович, 

Бондарчук Олексій Миколайович, Левченко Тетяна Павлівна, 
Павлюков Іван Олексійович, Перепелиця Зоя Іванівна, Коваль Роман 
Григорович, Коваль Наталія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 

підприємство "Медирент" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний архів документів "Salvus" 

("Salvus")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62641  
 
Дата реєстрації авторського права  25.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінтова Марина Герцівна, Тімофєєв Максим Анатолійович, 

Бондарчук Олексій Миколайович, Левченко Тетяна Павлівна, 
Павлюков Іван Олексійович, Перепелиця Зоя Іванівна, Коваль Роман 
Григорович, Коваль Наталія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 

підприємство "Медирент" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Шлюз електронних сервісів та інформаційної 

взаємодії "InfoCross" ("InfoCross")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62642  
 
Дата реєстрації авторського права  25.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінтова Марина Герцівна, Тімофєєв Максим Анатолійович, 

Бондарчук Олексій Миколайович, Левченко Тетяна Павлівна, 
Павлюков Іван Олексійович, Перепелиця Зоя Іванівна, Коваль Роман 
Григорович, Коваль Наталія Юріївна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

264 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 

підприємство "Медирент" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль аутентифікації користувачів 

"Signum" ("Signum")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62643  
 
Дата реєстрації авторського права  25.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінтова Марина Герцівна, Тімофєєв Максим Анатолійович, 

Бондарчук Олексій Миколайович, Левченко Тетяна Павлівна, 
Павлюков Іван Олексійович, Перепелиця Зоя Іванівна, Коваль Роман 
Григорович, Коваль Наталія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 

підприємство "Медирент" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа розробки прикладних 

інформаційних систем "NewEdge" ("NewEdge")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62644  
 
Дата реєстрації авторського права  25.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махненко Олег Володимирович, Великоіваненко Олена Андріївна, 

Розинка Галина Пилипівна, Міленін Олексій Сергійович, Басистюк 
Назар Романович, Саприкіна Галина Юріївна, Савицька Олена 
Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 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 "Weldprediction"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма "Weldprediction" - самостійний проблемно-орієнтований 
програмний продукт для чисельного кінцево-елементного аналізу 
технологічних і фізико-механічних процесів при зварюванні кільцевих 
швів трубопровідних елементів та посудин тиску.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62645  
 
Дата реєстрації авторського права  25.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадученко Ігор Олександрович, Тутченко Віктор Вікторович, 

Новодережкіна Ольга Вікторівна, Козаченко Анатолій 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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАМИ 
"entryDOC" версії 1.1" ("entryDOC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62646  
 
Дата реєстрації авторського права  25.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалка Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій на повнометражний фільм "Гвардія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про перших добровольців, які після кривавих подій на 
Майдані відгукнулися на заклик записатися до лав Національної 
гвардії України. Різні за віком, соціальним статусом, сімейним станом 
вони відправилися в тренувальний табір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62647  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пустовалов В'ячеслав Євгенійович  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

266 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 

прикладних інформаційних технологій" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Локальний сервіс смарт-карт "WebCard" 

("WebCard")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для реалізації обміну даними між веб-сервером 
та апаратними засобами клієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62648  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пустовалов В'ячеслав Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 

прикладних інформаційних технологій" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Документ" ("АС 

"Документ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління документообігом в 
інформаційно-аналітичній системі реєстрації документів, призначення 
виконавців, оброблення документів, контролю за виконанням 
оброблення документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62649  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 

прикладних інформаційних технологій" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Центр обміну 

повідомленнями" ("АС "Центр обміну повідомленнями")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для обміну даними між соціальною службою 
інформаційно-виробничої системи, виробниками банківських карток 
та платіжною банківською системою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62650  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Картушин Олексій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 

прикладних інформаційних технологій" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Автоматизована система 

управління "Вищий навчальний заклад" ("АСУ ВНЗ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

АСУ ВНЗ - це сукупність логічно організованих програмних засобів, 
призначених для створення, обробки і збереження інформації про 
абітурієнтів та студентів, автоматизації документообігу навчального 
процесу, інформаційно-аналітичної підтримки всіх підрозділів 
навчального закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62651  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляков Віталій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "УНИВЕРСОЛОГИЯ - 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62652  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуда Роман Володимирович (Lakota), Заболотний Антон Олексійович 

(Lakota), Онищук Ростислав Володимирович (Lakota)  
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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 "Thу end of all days"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62653  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуда Роман Володимирович (Lakota), Заболотний Антон Олексійович 

(Lakota), Онищук Ростислав Володимирович (Lakota)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Moving On"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62654  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуда Роман Володимирович (Lakota), Заболотний Антон Олексійович 

(Lakota), Онищук Ростислав Володимирович (Lakota)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Wild Horses"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62655  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піаноссі Массімо  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 

"MARENERO HOTEL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення складається із словосполучення "MARENERO 
HOTEL", що виконано оригінальним шрифтом латиницею. Під словом 
"MARENERO" розташоване слово "HOTEL".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62656  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піаноссі Массімо  
 
Повне ім'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 "UNO 

DESIGN HOTEL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення представлене словосполученням із трьох слів 
"UNO DESIGN HOTEL", котре виконане оригінальним шрифтом 
латиницею, знак "1" розташований зверху праворуч від 
словосполучення "UNO DESIGN HOTEL", а зображення зірок 
розташоване знизу по центру словесної частини "UNO DESIGN 
HOTEL". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62657  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапоненко Роман Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Договір про надання юридичних послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62658  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітор Віктор Васильович, Тананакін Сергій 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)  Графічне зображення "YOM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62659  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тананакін Сергій Миколайович, Тітор Віктор Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "YOM" Your Online Mirror"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма передачі відео із затримкою в декілька секунд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62660  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамедов Анар Рустамович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "AnVi Lingerie"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлено синім та золотистим кольорами. Він складається з 
двох частин: графічної та словесної.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62661  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Околот Сергій Миколайович, Фесик Володимир Володимирович, 

Субін Анатолій Анатолійович, Новікова Світлана Ігорівна, Скуйбіда 
Тетяна Петрівна, Денисенко Леся Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВАТУМ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу "ДОК 

ПРОФ ВЕБ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для вдосконалення процесів управління, збору, 
реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки, захисту 
документів з використанням сучасних технологій електронного 
документообігу, являє собою структуроване високоорганізоване 
модульне програмне забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62662  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
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: "My Personal Heaven", "Believe in Love", "New 
sunrise", "Dangerous Fever", "Golden Time", "Wild Wind", "Songbird", 
"Sweet Weakness", "Lady Superstar", "Night Plain".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62663  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железнов Констянтин Ігоревич, Акулов Артем Сергійович, 

Заболотний Олександр Миколайович, Чабанюк Євген Вікторович, 
Швець Анжела Олександрівна  
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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 "Керування модулем дискретного виводу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для налаштування і керування 
мікроконтролером типу  PIC 18F2520 модуля дискретних виводів. 
Дозволяє проводити керування різними пристроями, підключеними до 
модуля, які мають дискретний стан (увімкнуто, вимкнуто).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62664  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железнов Констянтин Ігоревич, Акулов Артем Сергійович, 

Заболотний Олександр Миколайович, Чабанюк Євген Вікторович, 
Швець Анжела Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Керування модулем дискретного входу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для налаштування і керування 
мікроконтролером типу  PIC 18F2520 модуля дискретних входів. 
Дозволяє приймати керуючи дискретні сигнали від різних пристроїв, 
підключених до модуля. Або фіксувати їх стан, якщо він є дискретним 
(увімкнуто, вимкнуто).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62665  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железнов Констянтин Ігоревич, Акулов Артем Сергійович, 

Заболотний Олександр Миколайович, Чабанюк Євген Вікторович, 
Швець Анжела Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Керування модулем аналогового виводу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для налаштування і керування 
мікроконтролером типу  PIC 18F2520 модуля аналогових виводів. 
Дозволяє проводити керування різними пристроями, підключеними до 
модуля, які мають керуючий аналоговий вхід.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62666  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Степан  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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення знаку для товарів і 

послуг "from the Gold Planet DSV"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62667  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железнов Констянтин Ігоревич, Акулов Артем Сергійович, 

Заболотний Олександр Миколайович, Чабанюк Євген Вікторович, 
Швець Анжела Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Керування модулем аналогового входу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для налаштування і керування 
мікроконтролером модуля аналогових входів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62668  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железнов Костянтин Ігоревич, Акулов Артем Сергійович, Заболотний 

Олександр Миколайович, Чабанюк Євген Вікторович, Швець Анжела 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Термінал для модулів входів/виходів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для візуального відображення стану модулів 
входів/виходів і завдання стану портів модулів виходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62669  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурова Антоніна Іванівна, Шпак В'ячеслав Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх 

органів" для студентів напряму підготовки 6.010203. Здоров'я людини 
всіх форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета курсу - дати студенту знання про основні захворювання 
внутрішніх органів та сформувати систему знань щодо методів 
фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62670  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Довженко 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 "Анкета відчуттів ортодонтичного пацієнта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розповсюдженість зубощелепних аномалій серед дітей та дорослих 
сягає 85-90 % як в Україні, так і у всьому світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62671  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Довженко 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 "Анкета опитування про особливості ортодонтичного 

лікування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62672  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матчишин Зіновій Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "uMuni - платформа енергоефективності" 

("КП "uMuni")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рішення енергоменеджменту для підприємства, яке допоможе 
автоматизувати збір даних про витрати енергоресурсів, надати 
можливість проектного опису будівель для глибшого аналізу 
ефективності, порівняльного аналізу методами машинного навчання 
для визначення аномалій та доступу до даних для навчання 
працівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62673  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ізовіта Андрій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Герої не вмирають"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В романі описані грізні сталінські післявоєнні роки. Люди страждають 
сотнями тисяч, тоталітарна система безжально пожирає всіх, хто 
тільки трапляється їй на шляху. Національно-визвольний рух - то 
сміливий опір тому страшному монстру, який намагається поглинути 
Україну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62674  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Севальнєв Анатолій Іванович, Морозов Денис Миколайович, 

Шаравара Лариса Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка ризиків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для оцінки впливу факторів виробничого 
середовища та трудового процесу на стан здоров'я працівників, аналізу 
та оцінки професійного ризику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62675  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна, Соломонов Олег 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 "Счастье мое"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62676  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

277 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайленко Галина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Олександр Лотоцький (1870-1939 рр.): інтелектуальна 

біографія історика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена відтворенню інтелектуальної біографії О.Г. 
Лотоцького. На основі аналізу історіографії досліджуваної теми 
широкого кола джерел, наукового доробку вченого було визначено 
необхідність комплексного дослідження творчої спадщини О. Лото-
цького.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62677  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звєрєва Валерія Валеріївна, Зайцев Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Соціологічний метод визначення культурно-освітніх 

переваг літніх людей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою інтеграції літніх людей у культурно-освітній простір на основі 
врахування соціально-психологічних і статусних особливостей та 
впливу соціально-педагогічної послуги на розвиток "Я-концепції" 
(самооцінка, самоцінність, самосприйняття тощо), нами розроблено 
спосіб, що передбачає соціологічний метод визначення культурно-
освітніх переваг літніх людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62678  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Артем'єв Андрій Владиславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Спосіб прогнозування захворюваності на карієс з 

використанням багатофакторного математичного аналізу (із 
застосуванням факторів карієсу, що простежені в різні історичні 
епохи)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою визначення параметрів карієсу ми пропонуємо спосіб 
прогнозування захворюваності на карієс з використанням 
багатофакторного математичного аналізу (із застосуванням факторів 
карієсу, що простежені в різні історичні епохи).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62679  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Артем'єв Андрій Владиславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Класифікація карієсу з урахуванням історичного 

періоду виникнення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою визначення особливостей розвитку каріозної хвороби у 
населення, що мешкало на теренах України у різні історичні періоди, 
нами розроблена класифікація карієсу з урахуванням історичного 
періоду його виникнення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62680  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Артем'єв Андрій Владиславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Характеристика карієсу в Україні від епохи міді до 

середньовіччя" ("Карта захворювання на карієс у історичному 
аспекті")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою визначення усіх відомих сучасній науці параметрів та 
показників карієсу, ми прослідкували характер цього захворювання у 
населення України, що мешкало у різні історичні періоди.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62681  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльов Іван Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Комбинированный коэффициент риска ухудшения 

общего самочувствия и состояния здоровья на основе динамики 
факторов внешней среды (Коэффициент SJ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблений новий підхід до оцінки загального самопочуття 
людини за допомогою комбінованого коефіцієнта  (далі-коефіцієнт SJ), 
який дозволяє оцінити вплив кліматичних факторів та погодних умов 
на загальне самопочуття і стан здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62682  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Микола Макарович, Макодзеб Василь Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимізація кількості машин і додаткових 

місць ручного оброблення в автоматизованому технологічному 
процесі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення оптимальної кількості машин і 
додаткових місць ручного оброблення в автоматизованому 
технологічному процесі поштового зв'язку та виробничих процесів із 
застосуванням промислових роботів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62683  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дейнеко Валентина Василівна (Вересоцька Валентина Василівна)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник віршів "Я донька твоя, Україно!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62684  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір для фортепіано "Echo Of The Neverending Dream"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62685  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
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 "One Day In Deсember"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62686  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галелюка Ігор Богданович, Романов Володимир Олександрович, 

Мінцер Озар Петрович  
 
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 "Допомога у спілкуванні з людиною, що має 

мовні та слухові обмеження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для усування проблеми спілкування з людьми, 
які втратили тимчасово або постійно можливості говорити, особливо 
при спілкуванні лікаря та пацієнта з мовними та слуховими 
обмеженнями при першому контакті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62687  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галелюка Ігор Богданович, Романов Володимир Олександрович, 

Мінцер Озар 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 "Порядок дій при наданні невідкладної 

медичної допомоги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для детальної інформації про широкий спектр 
травм або захворювань і відповідні методи догляду та лікування 
хворого або постраждалого, що особливо актуально для сімейних 
лікарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62688  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевський Віталій 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 "Лісова пісня" ("Мавка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62689  
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Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевський Віталій Олександрович, Ковалевська Яніна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Лето"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62690  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василик Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Весна" написаний ще у 1999 році автором, композитором і 
виконавцем Олексієм Васильовичем Василиком. Перша версія твору 
була створена для виконання під акустичну гітару автором, згодом у 
2014 році твір був кінцево адаптований та було створено на нього 
сучасне аранжування для виконання на "Великій сцені".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62691  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречаник Андрій Володимирович, Ковалевський Віталій 

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 "Птаха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір написаний після втрати Україною відомого артиста, 
співака та просто хорошої людини Андрія Кузьменка (Кузьми 
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Скрябіна) та присвячується саме йому та всім людям, яких не стало з 
нами за останній рік у зв'язку з важкою ситуацією в нашій країні. Твір 
є оглядом на події сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62692  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхов Артем Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Conical Granulator"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62693  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Очеретенко Сергій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру з ілюстраціями "Дистанційний 

курс "Логістика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою дистанційний курс, що систематизує навчальний 
матеріал у вигляді flesh-презентацій, flesh-демонстрацій тощо. Для 
зручного наочного використання на аудиторних заняттях з логістики. 
У творі запропоновано інтерактивне дистанційне навчання з 
дисципліни логістика на базі Інтернет середовища MOODLE.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62694  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Тарас Миколайович, Барбе Адріан Михайлович, 

Ходоровський Володимир Михайлович, Бойчук Ігор Тарасович  
 
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 "Медична інформаційна система 

"Університетська поліклініка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система забезпечує автоматизацію роботи медичної клініки, зокрема 
реєстратури, лікаря, лабораторії, звітності та управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62695  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Денис Валерійович, Кафеджі Тетяна Андріївна, Островерх 

Олена Іванівна, Співаков Юрій Вікторович, Яницький Євген 
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)  Опис "Проект I-pharm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано проект автоматизованої електронної заявки лікарських 
засобів і виробів медичного призначення і доставки їх замовнику в 
лікувально-профілактичну установу або інше місце.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62696  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротерман Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "З вільним серцем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62697  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бессонов Олексій Львович, Рубан Марина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "9 1/2  недель на 

иностранный язык или как учить язык головой, а не 5 лет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В художній формі викладено алгоритм ефективного прискореного 
вивчення будь-якої іноземної мови на прикладі французької мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62698  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 

інтеграції баз даних Державної інформаційної системи реєстраційного 
обліку фізичних осіб та їх документування та Єдиного державного 
демографічного реєстру для забезпечення оформлення та видачі 
проїзних документів, а також спеціальне програмне забезпечення 
інформаційної підсистеми реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62699  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Фастовець Олександра 

Віталіївна  
 
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 "Дракончик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Представлено стилізоване зображення дракона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62700  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Ципаренко Денис 

Володимирович  
 
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 "Кріт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено стилізоване зображення крота.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62701  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буратевич Валерій Едуардович  
 
Повне ім'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 "Путь к сердцу женщины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62702  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкотін Дмитри (Shkotin Dmytry)  
 
Повне ім'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 "Damien" ("Damien")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір представлений оригінальним графічним зображенням фігури у 
формі зірки, в середину якої оригінально вписане зображення черепа. 
Зірка, як символ перемоги, свободи і череп, як символ сили і мудрості. 
Слово "Damien" є відображенням імені автора на англійській мові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62703  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садовий Юрій Григорович, Садовий Юрій Юрійович  
 
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)  Книга "Два в едином"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62704  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречаник Андрій Володимирович, Ковалевський Віталій 

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 "Ангелы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62705  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречаник Андрій Володимирович, Ковалевський Віталій 

Олександрович  
 
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 "Дождь (Покусаю)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62706  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренчук Володимир Миколайович  
 
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 "Got to be free. Maidan. Story"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Overture", "Got to be free", "Майдан. Світанок", 
"Хто то Є?", "Дивна Країна", "Дони, Дони!", "Друшляки на головах", 
"Ultras' song", "Руфер", "Шляхами Сковороди", "Скажи, Кобзарю!", 
"Залишенець", "Кіборги. Марш", "Heaven's brigade", "Реквієм", "Shut 
Up!', "І Архімед, і Галілей", "Життя", "Революція №2".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62707  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салашнік Дмитро Михайлович, Таганський Андрій Олександрович, 

Чуйков Анатолій Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТЕП СОЛЮШНЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдина платформа страхування Nexstep EWA"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - хмарний Інтернет веб-сервіс, єдина платформа для 
страхового ринку, на якій встановлюють зв'язки та взаємодіють 
страховики та їх співробітники зі страховими посередниками: 
агентами, банками, брокерами тощо.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62708  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матлаєва Діана Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн інтер'єру салону 

"Ручки-ножки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою дизайн оформлення приміщень салонів манікюру та 
педикюру зсередини та ззовні. Дизайн інтер'єру здійснений у білій та 
бірюзовій кольорових гамах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62709  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
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 "Холодно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62710  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербак Тетяна Олегівна (Гонтаренко Тетяна)  
 
Повне ім'я 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 "Мамочка моя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір присвячений моїй любій мамі. В тексті пісні я 
розкриваю тему любові до найріднішої людини, описую своє 
відношення до мами. Музичний твір складається з двох куплетів, трьох 
приспівів, а також бриджу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62711  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Дослідження відповідності ресурсного потенціалу 

машинобудівного підприємства його рейтингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається методика оцінки ресурсного потенціалу та його 
відповідність рейтингу машинобудівного підприємства серед основних 
конкурентів на певному відрізку часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62712  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються питання, пов'язані з конкретизацією категорій 
інвестиційного клімату регіону та інвестиційна привабливість як його 
складова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62713  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлова Вікторія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Стратегія інноваційного розвитку підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються підходи до розробки стратегії інноваційного розвитку 
підприємства. Виявлено проблеми зниження інноваційної активності 
вітчизняних підприємств. Проаналізовано інноваційність української 
економіки за різними оцінками, що дозволило виокремити проблеми, 
які перешкоджають досягненню конкурентних переваг у сфері 
інноваційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62714  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладун Анатолій 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 до пісні "Загадаймо бажання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62715  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жван Ольга Вікторівна  
 
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)  Любовний роман "А там живут ласточки", перша книга серії 

"Приносящая весну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дівчина Ліза працює журналістом у глянцевому журналі. 
Використовуючи свій талант для опису доль відомих людей, часом 
робить їх більш цікавими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62716  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жван Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман в стилі фентезі "За пределами замка", перша книга серії "Миры 

Аурелии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аурелія, потрапивши  в альтернативний світ, знаходить саму себе, 
друзів, любов, розкриває свої надзвичайні здібності, долає різноманітні 
випробування  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62717  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жван Ольга Вікторівна  
 
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)  Любовний роман "Ласточки не опускаются на землю", друга книга 

серії "Приносящая весну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

І знову Лізі належить зробити вибір, підкоряючись жазі пригод, 
вулкану емоцій і почуттів. Можливо їй потрібен сам процес пошуку і не 
для того, щоб знайти щось, а тільки для того, щоб дізнатися, що їй не 
підходить і шукати знову.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62718  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебеденко Сергій Степанович, Юрєчко Василь Зіновійович  
 
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 возникновения товара, рынка и государства 

на основе взаимодействия внутренней и внешней среды индивида"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі представлено в стислій формі бачення умов виникнення 
товару, ринку і держави на основі математичної моделі взаємодії 
структурних вузлів Матриці людського буття в інформаційно-
енергетичному просторі-часі: "інтелекту", "праці" та "блага".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62719  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 

Березовська Олена Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Підґрунття та умови для створення 

громадської спілки "Національний  Комітет Інклюзивного Туризму 
України" - соціально важливий та необхідний фактор участі 
громадських організацій в розвитку Інклюзивного Реабілітаційно-
Соціального Туризму різних напрямків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створення Національного комітету Інклюзивного туризму України для 
координації туризму та надання більш широкого спектра послуг з 
реабілітації та соціальних послуг інвалідів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62720  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 

Макаренко Світлана Володимирівна, Бояр Вікторія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Нетрадиційна та народна медицина 

(цілительство) - оздоровчо-лікувальний та Рекреаційний фактор 
Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального туризму різного 
спрямування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практична робота для застосування нетрадиційної та народної 
медицини (цілительства) для реабілітації інвалідів різних нозологій та 
вікових груп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62721  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 

Макаренко Світлана Володимирівна, Бояр Вікторія Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний твір "Гуманістичне та культурне надбання 

Людини необхідний соціально важливий фактор Інклюзивного 
Реабілітаційно-Соціального Туризму різного спрямування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота розкриває механізм залучення інвалідів різних нозологій та 
різного віку в гармонійний розвиток особистості в гуманітарному та 
культурному надбанні людства і особисте створення інвалідами 
предметів творчості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62722  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макушенко Євген 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 ескізів "Дизайн та форма бокалів для напоїв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною оригінальною рисою створених ескізів бокалів для напоїв є 
їх оригінальна форма у вигляді серця. Ескізи дизайну та форми бокалів 
призначені для використання під час виробництва таких бокалів, а 
також для показу цих творів з метою їх рекламування та ознайомлення 
серед споживачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62723  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісик Сергій Петрович, Давидовський Леонід Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 

креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Типова методика оцінки протимінної стійкості 

бойових броньованих машин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У роботі наведено порядок проведення натурних випробувань 
протимінної стійкості бойових броньованих машин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62724  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболєв Денис Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій чотирьохсерійного телесеріалу "Сказ о Рогнеде, княжне 

Полоцкой" ("Рогнеда")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літописець і пілігрим Торвальд Мандрівник записує історію про 
княжну Полоцьку Рогнеду зі слів вмираючої черниці. У ході розповіді 
виявляється, що черниця і є сама княжна. Це історія життя однієї 
жінки, яка змінила хід подій цілого народу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62725  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболєв Денис 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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Княгиня Ольга: 

Начало" ("Ольга")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія розповідає про ранні роки життя Ольги, дівчини, яка згодом 
стала однією з наймогутніших правительок часів Київської Русі. В ній 
розкриті вічні теми кохання, дружби, зради, відданості Батьківщині, 
патріотизму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62726  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболєв Денис Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій короткометражного художнього фільму "Они, Киборги..." 

("Кіборги", "Киборги")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вампіри, перевертні, відьми та інші подібні тварі - ніщо інше, як 
біомеханічні роботи прибульців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62727  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболєв Денис 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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Цепь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасний екзорцист-психотерапевт Кайл заводить дружбу з родиною 
маніяків-убивць, незабаром стає жертвою обставин, в яких треба або 
прийняти сторону насильства і жорстокості, і тоді залишитися в живих, 
або зберегти духовність, і втратити все: довіру, розум, і нарешті - 
власне життя...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62728  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новиков Дмитрий (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 "Закажи себе мечту или метод 

управления реальностью"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Найпростіший метод керування реальністю, доступний кожному.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62729  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєв Іван Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "BLOODY MOON / КРОВАВА ЛУНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62730  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Стрілок Іванна Іванівна  
 
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 системи рейтингового оцінювання 

підприємств транспортної галузі на основі полікритеріального підходу"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії комплексно і систематизовано висвітлено результати 
наукових досліджень з обґрунтуванням теоретичних основ, науково-
методичних підходів та практичних рекомендацій щодо розробки та 
реалізації системи рейтингового оцінювання транспортних 
підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62731  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчевський Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для радіо, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Радіопроект "КАТОК"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62732  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Тетяна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації з удосконалення системи 

управління матеріальними ресурсами підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика визначає теоретико-методичні засади 
інтегрованого управління матеріальними ресурсами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62733  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Тетяна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-технічний твір "Економіко-математичні розробки в MS Excel 

"Моделювання параметрів матеріальних ресурсів: мультиагентна 
динамічна модель та модель цільового запасу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено та реалізовано економіко-математичні моделі, які 
дозволяють підвищити точність і планування потреби в матеріальних 
ресурсах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62734  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Тетяна Олегівна  
 
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)  Науково-технічний твір "Економіко-математичні розробки в MS Excel 

"Аналітичний інструментарій: баланс запасів та матриця "Вартість-
ризик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблено аналітичні показники та матриця "Вартість-
ризик", які дозволяють контролювати рівень запасів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62735  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Тетяна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-технічний твір "Економіко-математичні розробки в MS Excel 

"4R"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою виявлення корінних причин малорухомих ресурсів автором 
розроблено та реалізовано в MS Excel метод "4R".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62736  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Тетяна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-технічний твір "Економіко-математичні розробки в MS Excel 

"Оцінювання компетентностей персоналу з управління матеріальними 
ресурсами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою автоматизації оцінювання компетентностей персоналу з 
управління матеріальними ресурсами автором розроблено інструмент 
в MS Excel, в якому систематизовані критерії оцінювання та 
автоматично розраховуються результуючі оцінки, здійснюється 
порівняння результатів самооцінки та оцінок керівника.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62737  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Денис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Проект "Я - не забуду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62738  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордон Дмитро Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник музичних творів "Збірник 2013-2015"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з двох частин: "Збірник 2013-2015" та "Музика до 
кінофільмів 2013-2015".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62739  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсєєв Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музики до пісень "Новый Год"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62740  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузик Тетяна Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Тритмент документального фільму "Батя. Дзвони долі" ("Батя")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комбата Олександра Гуменюка його підлеглі бійці добровольчого 
батальйону "Київська Русь" за чуйність та людяність назвали 
"Батею". Підполковник-десантник разом з дружиною Оленою 
народили трійко синочків, яких виховували справжніми козаками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62741  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Анатолій Миколайович, Степаненко 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 "Особливі умови №14 добровільного страхування 

життя та здоров'я пацієнта (добровольця), пов'язаного з настанням 
відповідальності замовника клінічних випробувань лікарських 
засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливі умови визначають предмет договору страхування як майнові 
інтереси, що не суперечать закону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62742  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самолевська Ольга Йосипівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного документального фільму 

"Обличчям до неба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У сценарії мова йде про дві генерації свідків війн. Перша - це люди, які 
були дітьми за часів ІІ Світової. Друга - це сучасні діти Донбасу, які 
пережили АТО.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62743  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
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, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій науково-популярного фільму "Первісний авангард"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62744  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінець Микола Петрович  
 
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)  Стаття "Принципи формування спеціальних землерийних машин та 

комплексів для роботи в умовах близько розташованих діючих 
трубопроводів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано визначальні принципи формування спеціальних 
землерийних машин та комплексів для роботи в умовах близько 
розташованих діючих трубопроводів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62745  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майорова 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 "Синергетичний підхід у формуванні сучасної 

парадигми фінансово-кредитного механізму активізації інвестиційного 
процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Майорова Т.В. Синергетичний підхід у формуванні 

сучасної парадигми фінансово-кредитного механізму активізації 
інвестиційного процесу//Економічний часопис-ХХІ. - 2014. - №3-4(1). -   
с. 66. 

 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність використання головних детермінант 
синергетики у формуванні сучасної парадигми фінансово-кредитного 
механізму активізації інвестиційного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62746  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушніренко В'ячеслав Олександрович, Вовкович Тарас Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток "Drivery" для Android" ("Drivery")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62747  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букарєва Світлана Анатоліївна, Бурлака Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичний посібник для викладання екології "Курс екологічних 

тренінгів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Даний посібник призначений для викладення екології в інтерактивній 
формі тренінгу, що сприяє створенню психологічних установок, які 
допомагають моральному розвитку, формуванню екологічної 
свідомості, дбайливого ставлення до довкілля, розвитку  
комунікативності, інших рис, гармонійно розвиненої особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62748  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Зимогляд Андрій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальна система розпізнавання 

органу управління для людино-машинного інтерфейсу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для управління вказівником 
маніпулятора "комп'ютерна миша" на основі розпізнавання жестів 
руки оператора. Програму реалізовано мовою програмування С++ з 
використанням бібліотеки OpenCV. Комп'ютерна програма може 
використовуватися при розробці людино-машинного інтерфейсу для 
управління роботизованими процесами, побутовими пристроями, в 
ігровій індустрії тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62749  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боєва Наталія Іванівна  
 
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)  Похідний твір "Оркестровка та аранжування оперети Імре Кальмана 

"Баядера" на три дії для специфічного оркестру та творчого складу 
акторів Комунального закладу "Запорізький академічний обласний 
український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара" Запорізької 
обласної ради"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запорізький академічний обласний український музично-драматичний 
театр ім. В.Г. Магара у своєму творчому складі має обмежений склад 
оркестру, не включає хор. Поданий на реєстрацію примірник твору 
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виконаний із урахуванням творчих вимог театру автором Боєвою 
Наталією Іванівною, яка є професійним композитором, заслуженим 
діячем мистецтв України, членом Національної спілки композиторів 
України та керівником музичної частини театру ім. В.Г. Магара. Твір 
представлений у трьох частинах на 142 аркушах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62750  
 
Дата реєстрації авторського права  01.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проценко Сергій Іванович, Демиденко Максим Геннадійович, 

Федченко Олена Вікторівна  
 
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 "Обробка та аналіз експериментальних даних 

фізичних досліджень отриманих методом еліпсометрії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для обробки та аналізу експериментальних 
даних, отриманих методом нуль-еліпсометрії. Програма забезпечує 
знаходження фізичних розв'язків у задачах з великою кількістю 
невідомих та може бути масштабована для обробки результатів 
фізичних експериментів, отриманих іншими методами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62751  
 
Дата реєстрації авторського права  01.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антимонов Олег Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "HACCP-MANAGER ISO22000"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з урахуванням вимог міжнародних стандартів та 
являє собою автоматизовану систему управління безпечністю харчових 
продуктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62752  
 
Дата реєстрації авторського права  01.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгальов Євген Едуардович  
 
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 "Концепція, опис та елементи дизайну сайту 

"WWW.DANGOOO.COM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62753  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства агрохімії 

імені О.Н. Соколовського" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Агро- и экофизика почв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.В. Медведев Агро- и экофизика почв. - Харьков: 

ООО "Полосатая типография", 2015. - 312 с. 
 
Анотація   

Обґрунтовано діагностичні критерії і масштаби прояву фізичної 
деградації розорюваних грунтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62754  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терзі Вероніка Мечеславівна  
 
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)  "Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою" підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

307 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62755  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терзі Вероніка Мечеславівна  
 
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)  "Болгарська 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  62756  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курогло Надія Іванівна, Веліксар Людмила Георгіївна, Мілков 

Анатолій Миколайович, Кіор Іван Федорович  
 
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)  "Гагаузька мова 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  62757  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (кримськотатарська та світова)" 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням кримськотатарською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62758  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 
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)  "Польська 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  62759  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Літературне читання. Кримськотатарська мова" підручник для 4 

класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
кримськотатарською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62760  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулаксиз Ольга Семенівна, Арнаут Федора Іванівна, Казак Анна 

Дмитрівна  
 
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)  "Гагаузька 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  62761  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Кримськотатарська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62762  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Кримськотатарська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62763  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Роман Леонідович, Аверченко Дар'я Василівна, Тютюнник 

Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій кінофільму "Вулкан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перекладач з Німеччини Лукас працює в ОБСЄ, разом з місією 
потрапляє в Україну, губиться в степах Херсонської області. і 
потрапляє у вир непередбачуваних подій, в т. ч. пов'язаних із 
вторгненням Росії у Крим і Донбас.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62764  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярмола Наталія 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)  "Соціально-побутове орієнтування. Підготовчий клас" підручник для 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62765  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базилевич Олег Олегович, Сучкова Тетяна Аркадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "ПАРАТІХІОН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій присвячений подіям ХV сторіччя, зокрема здобуттю 
османами Константинополя. В центрі сюжету - головний герой, 
чернець, книжник на ім'я Нестор. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62766  
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Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костянець Любов Іванівна (Любов Хількевич)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Річечка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли вірші: "Річечка", "Посміхнися", "Пісня про 
Трускавець", "Не відпускай її", "Мамині "Чорнобривці", "Давній 
вальс", "Бабине літо", "Хмаринки", "Хвалько", "Учениця".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62767  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Малінко Володимир Прокопович  
 
Повне ім'я або 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 деескалації загроз національній безпеці з 

використанням несилових і силових засобів та інформаційних 
технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 Метод базується на пріоритетному плануванні для нейтралізації 
виявлених загроз несилових засобів, які є у розпорядженні системи 
забезпечення національної безпеки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62768  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Делечук Сергій Миколайович (Сергий)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Пусть не со мной..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62769  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилько Павло Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій ток-шоу "День, который изменил мою жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"День, що змінив моє життя" - новий формат ток-шоу, що поєднує 
елементи документалістики та "живого" спілкування з глядачами у 
студії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62770  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилько Павло Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій розважального шоу "It's my life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Новий формат шоу, головними героями якого є звичайні люди, у житті 
яких відбулася надзвичайна, унікальна подія. Ця подія екранізується у 
повнометражному фільмі, ролі головних героїв виконують відомі 
актори. Таким чином суперзірки грають звичайних людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62771  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилько Павло Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій мюзиклу "ТАМ, ДЕ НАС НЕМА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Четверо героїв, що живуть у фантастичному світі, розчаровуються у 
ньому з різних причин (крах кар'єри, невдача в коханні, негуманна 
політика влади).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62772  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
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 "Механізм отримання роботи в енергетичній 

установці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62773  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камінський Сергій Михайлович  
 
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 "Техніка війни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій розповідає про озброєння та військову техніку України і 
світу, а також методи ведення бойових дій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62774  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скакаліна Олена 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 "Програмний комплекс для генерації заданих 

модифікацій генетичних алгоритмів" ("ПК "ГМГА")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для генетичних алгоритмів забезпечує програмну реалізацію 
будь-якої модифікації генетичних алгоритмів з реалізацією всіх 
основних генетичних операторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62775  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодійчук Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

"Концептуальна модель механізму утилізації відходів на основі 
рециркуляції е-товарів в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проблемою використання е-товарів в Україні є незавершеність циклу 
експлуатації ефективним процесом утилізації відходів, що створює 
екологічні ризики з постійно зростаючими масштабами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62776  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірієнко Марина Геннадіївна (Тахтач), Кірієнко Максим 

Володимирович (Тахтач)  
 
Повне ім'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 "Национальный молодежный проект 

"Творчество"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета запропонованого проекту "ТВОРЧЕСТВО" - реалізація творчого 
потенціалу молоді у форматі мистецтва, науки, спорту та ін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62777  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопів Роман 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)  Науковий твір "Соціально-економічний прогрес від впровадження 

найновітніших технологій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета досягнення соціально-економічного прогресу, від впровадження 
найновітніших технологій, навела автора на думку застосувати 
агресивні економічні інструменти для досягнення бажаної мети. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62778  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Чистікова Златослава Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма пошуку оптимальних 

багаторівневих комбінаторних планів багатофакторного експерименту 
за допомогою алгоритма найближчого сусіда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації пошуку оптимальних 
багаторівневих комбінаторних планів багатофакторного експерименту 
з заданими обмеженнями на перестановку дослідів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62779  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Олеся Петрівна, Шашков Роман Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб для проведення фаззінгу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На теперішній час *nix-системи використовуються як в класичних 
комп'ютерних системах, так і в спеціалізованих (наприклад в побутовій 
техніці). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62780  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеній Віра 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)  Поетична збірка "Я частинка великого світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшло 75 віршів. Збірка складається з 7 розділів: "Усвіті 
чарівної природи", "Шепни, що доля я твоя", "Я молюсь, щоб завжди 
ти була", "Ні-війні!", "Ти сяйвом прорізав пітьму", "Із життя-буття", 
"І шепотіла нам зима".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62781  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірієнко Марина Геннадіївна (Тахтач), Кірієнко Максим 

Володимирович (Тахтач)  
 
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 "Заочная школа вундеркиндов. Это школа следующего 

поколения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Книга "Заочная школа вундеркинда. Это школа следующего 
поколения" - це оригінальний інформаційний продукт. В книзі 
наведені 100 уроків, 90 з яких викладені авторами, а 10 уроків - 
вакантні, теми яких і матеріал мають вибирати читачі за своїм 
рішенням. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62782  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелаш Валентина 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)  Письмовий твір науково-навчального характеру "Методичні 

рекомендації до вивчення курсу "Охорона праці в галузі початкової 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У рекомендаціях висвітлені питання формування в майбутніх 
педагогів знань та вмінь з організації охорони праці в процесі 
навчального виховного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62783  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелаш Валентина 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)  Письмовий твір науково-навчального характеру "Програма 

нормативної навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі 
початкової освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складена з двух модулів: охорона праці нормативна 
дисципліна фізіолого-психологічних особливостей праці педагога та 
організація безпеки педагогічної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62784  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Юлія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір навчально-наукового характеру "Програма 

нормативної навчальної дисципліни "Педагогічна деонтологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для підготовки студентів спеціальності 
"Початкова освіта". В програмі визначені мета завдання, предмет 
зазначеної дисципліни, а також знання та вміння, які повинен 
опанувати майбутній фахівець.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62785  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкільова Ганна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 

письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Програма нормативної навчальної дисципліни 

"Технології викладання методики математичних дисциплін"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62786  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубяга Світлана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір науково-навчального характеру "Програма 

нормативної навчальної дисципліни "Технологія викладання 
методики мовознавчих дисциплін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для підготовки магістрів до викладання 
методики мовознавчих дисциплін, проведення науково-пошукової 
роботи, ознайомлення з інноваційними методиками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62787  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підмогильний Олександр Олександрович, Козій Андрій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Козацька стріла" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс ERP-система 

"Мукачівський завод "Точприлад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62788  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Леонід Полікарпович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмних і технічних засобів 

"НД2017КІ" ("КПТЗ "НД2017КІ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для роботи сумісно з контрольно-касовими 
реєстраторами в сфері торгівлі нафто- та газопродуктами, супутніми 
товарами та надання послуг на АЗС. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62789  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Тарас Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій "Українська символіка. Частина І - Гімн" 

("Гімн")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62790  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Тарас Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій "Українська символіка. Частина ІІ - Прапор" 

("Прапор")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В різні часи національним прапором міг бути і червоно-чорний, і 
малиновий, і зелений...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62791  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Тарас Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій "Українська символіка. Частина ІІІ - Герб" 

("Герб")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зі створенням української держави 1917 року одразу постало питання 
про державний герб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62792  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роман Анастасія Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "# Posh"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62793  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Цыкл научных разработок №3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62794  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іцковська Ірина Владиславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Заголовки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62795  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолудько Федір Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "П'ятирічний план революційного перетворення села"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62796  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарнего 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 "Макроекономічні передумови інноваційної активності 

вітчизняної економіки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гарнего Ю.О. Макроекономічні передумови 

інноваційної активності вітчизняної економіки // Вісник Сумського 
державного університету. Серія Економіка. - 2013. - №3. - С. 117-129. 

 
Анотація   

У статті звернуто увагу на ключові макроекономічні показники, які 
слугують передумовами інноваційної активності економіки країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62797  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгополий Дмитро Юрійович  
 
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)  Історико-художній роман "Огненное сияние"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга описує події літа 1942 року на північно-західній ділянці 
радянсько-німецького фронту. У художній формі, на підставі реальних 
історичних подій, у творі розповідається про хід та підсумки двох 
недавніх операцій з деблокування Ленінграда радянськими військами - 
Любанській та Синявінській.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62798  
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Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєва Дарина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Королевство зверей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трилогія про Десять Королівств, котрі вразила Звірина чума. Принц 
Вовк перетне майже увесь Світлий Світ та дізнається, що тільки він в 
змозі перемогти Звірину Хворобу і покласти край Чорній магії. Для 
цього Королівства зійдуться в кровопролитній війні, щоб перебороти 
сили зла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62799  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геря Вадим Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проджект Менеджмент 

Профі" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Construction Project"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62800  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук Жанна Василівна (Лілія Вєтрова)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник художньої прози і віршів "Книга про мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62801  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Хілько Анастасія Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Щодо умов ведення бізнесу в Дніпропетровській області в 

контексті рейтингу конкурентоспроможності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається роль бізнесу в економічних процесах країни та регіону, 
специфіка оцінювання рівня розвитку регіонального бізнесу в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62802  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Про концепцію розвитку торгівлі у великому місті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються підходи до розробки концепції розвитку торгівлі у 
великому місті та її зміст. Виділено роль торгівлі у формуванні 
національної конкурентоспроможності. Уточнено поняття сучасного 
великого міста в Україні. Досліджено основні показники розвитку 
торгівлі м. Дніпропетровська. Запропоновано змістові складові 
концепції розвитку торгівлі у великому місті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62803  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Губарєв Руслан Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності 

підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оцінювання і прогнозування 

конкурентоспроможності підприємства: монографія / В.А. Павлова, 
Р.В. Губарєв. - Дніпропетровськ: Унівеситет Альфреда Нобеля, 2015. - 
188 с. 

 
Анотація   

У монографії розглядаються теоретичні засади управління 
конкурентоспроможністю підприємства за уточненням сутності та 
факторів її забезпечення, а також система управління 
конкурентоспроможністю підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62804  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топчієв Олександр Григорович, Мальчикова Дар'я Сергіївна, 

Яворська Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Регіоналістика: географічні основи 

регіонального розвитку і регіональної політики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної 
організації регіонів, географічні основи розробки регіональних 
стратегій і програм соціально-економічного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62805  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брацкова Зінаїда Михайлівна, Чередніченко Андрій Леонідович, 

Легкоконець Ольга Валеріївна, Донченко Сергій Леонідович, Ткач 
Вікторія Борисівна, Орлов Антон Костянтинович, Герзанич Євген 
Михайлович, Гільденбрандт Тетяна Вільгельмівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система моніторингу програм 

розвитку міста Києва" ("ІС програм розвитку міста")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма автоматизує процеси розробки, затвердження та хід 
виконання програм розвитку міста - міських цільових програм, 
програм економічного та соціального розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62806  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогальська-Яблонська Інна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: 

сутність, специфікація, супровід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62807  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карасевич Анатолій Олександрович, Бондар Світлана Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Історія політичної думки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62808  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горохівський Петро Іванович, Священко Зінаїда Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Археологія та давня історія Уманщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62809  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добридень Алла Володимирівна, Макарчук Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Педагогічна практика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62810  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорномаз Богдан Данилович  
 
Повне ім'я або 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 "Нарис історії села Стегніківці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62811  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогальська Надія 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)  Навчально-методичний посібник "Педагогіка дітей раннього віку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62812  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Лариса Броніславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Естетика мистецтва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62813  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганок 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)  Навчальний посібник "Практична етнографія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62814  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархета Любов 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)  Навчально-методичний посібник "Методика викладання української 

літератури у ВНЗ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62815  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко 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)  Начально-методичний посібник "Креатотерапія в психолого-

педагогічному супроводі гармонійного розвитку молодших школярів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62816  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перфільєва Людмила Павлівна, Перфільєва Мая Володимирівна, 

Дячук Павло 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)  Підручник "Ботаніка (частина 1)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62817  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєва Марія Олександрівна, Білятинська Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Числові системи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62818  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яблонський Андрій 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 "Формування мотиваційної готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності: психолого-педагогічні засади"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62819  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гембарук Алла Степанівна, Деркач Світлана Петрівна, Бріт Надія 

Михайлівна, Слободяник Олександр Олександрович, Бондарук Яна 
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 "English Grammar in Theory and Practice 

Граматика англійської мови: теорія і практика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62820  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубей Тетяна Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Філософія дитинства: соціально-педагогічний 

аспект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62821  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білошкурський Микола 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 "Методологія оцінки ефективності господарської 

діяльності в антикризовому управлінні підприємствами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62822  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро 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)  Стаття "The analysis of renewable energy sources"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62823  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовська Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Українське село у 60-ті - першій половині 80-х рр. ХХ ст. 

(стан матеріально-технічної бази)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62824  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розгон Валентина Володимирівна, Шевчук Інна Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Сучасна українська літературна 

мова. Морфологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62825  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Валентина 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 "Теоретичні і методичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів-філософів у вищих педагогічних 
навчальних закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62826  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побірченко Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Професійна підготовка майбутніх 

учителів сільської початкової школи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62827  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Володимир Григорович, Білан Валентина Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Формування естетичного ставлення до корекційно-

педагогічної праці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62828  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудик Михайло Володимирович, Діхтяренко Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

фізико-математичних спеціальностей "Класична механіка (курс 
лекцій)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62829  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базильчук Леонід Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Підготовка майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до організації позакласної роботи в загальноосвітніх 
школах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62830  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Михайло Тадейович, Гнатюк Оксана Володимирівна, 

Декарчук Марина Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник (курс лекцій) "Теоретичні основи 

шкільного курсу фізики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62831  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ріднева Любов 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 "Народна медична лексика російської мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62832  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Галина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Основи індивідуалізації та диференціації 

навчання в початковій школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62833  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Валентина Олександрівна, Маслюк Катерина 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 "Методика навчання української 

мови у загальноосвітніх навчальних закладах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62834  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 

Гончаренко Василь Григорович, Берчак Вікторія 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)  Монографія "Малі річки Центрального Побужжя (теоретичний та 

практичний аспект)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62835  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецик Сергій Павлович, Ткаченко Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичний посібник "Основи сучасної електроніки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62836  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підгорний Віталій Костянтинович, Соколенко Людмила Степанівна, 

Плахтій Петро Данилович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Основи шкільної гігієни і валеології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62837  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Яна Ігорівна, Кардаш Олег 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)  Графічний твір "Натюрморт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62838  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко Ольга Анатоліївна, Кардаш Олег 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)  Твір образотворчого мистецтва "Дівчина з українським рушником"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62839  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  В'юн Алла Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Убит наш друг Борис Немцов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62840  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Сергій Леонідович  
 
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)  Тритмент до документального фільму "У Відриві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це фільм про вибір свого шляху в житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62841  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Сергій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Тритмет до документального фільму "Вдивляючись в темряву"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Один незрячий, який випадково осліпнув в дитинстві, допомогає 
адаптуватись до "темряви" іншому  ветерану, який втратив в зоні АТО 
не тільки зір, але і сенс життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62842  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушина Юлія Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Павутиння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62843  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Сергій Павлович, Безверхий Павло 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)  Твір наукового характеру "Спосіб виготовлення ергономічних 

модульних малоповерхових споруд архітекторів Безверхих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62844  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаргай Олександр Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Ніч, в яку зупинилися всі маятники"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За сюжетом твору дітям до рук потрапляє недописана казка старого 
мольфара.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62845  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Цыкл научных разработок № 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62846  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ренгач Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС АІК-ЕКО" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління циклофільтром з візуалізацією"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма здійснює моніторинг роботи і управління виконавчими 
механізмами обладнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62847  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топузов Олег Михайлович, Надтока Олександр Федорович, Назаренко 

Тетяна Геннадіївна, Вішнікіна Любов Петрівна, Шуканова Анжела 
Анатоліївна, Самойленко Віктор Миколайович  

 
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)  "Географія" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів ("Підручник "Географія" 7 клас")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник "Географія" для 7 класу містить основний текст, зміст 
якого відповідає вимогам навчальної програми і є обов'язковим для 
вивчення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62848  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базелінський Антон Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій циклу фільмів "Як козаки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій трьох епізодів анімаційних фільмів. Існує велика кількість 
фактів, відомих всім і кожному. Ми спробували поглянути на ці факти 
під іншим кутом, і уявити, що головними героями усіх цих історій 
могли бути наші козаки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62849  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прасолов Максим 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)  Сценарій анімаційного фільму "Кобзар 2015"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій розповідає історію про те, як кошовий отаман Запорізької 
Січі - Сірко, полонив Гетьмана Мазепу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62850  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Педан Олег Ігоревич  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Ветошник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про пригоди непривабливої, але дуже доброї ляльки, яка ладна 
допомогти своєму другові навіть ціною свого життя.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62851  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Раїса Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Мне бы успеть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки пісень увійшли наступні пісні: "Мне бы успеть", "Что ж не 
цветёт любимый куст сирени", "Не верю", "Без тебя я умираю", 
"Измена", "Крути баранку", "Почему же небо горько плачет", 
"Свадебный картеж", "Всего лишь миг", "Вы такие, как мы", "Мой 
милый мальчик", "Что это было", "Может я и в чём-то виновата", 
"Это о нас с тобой", "Не зажжётся больше свет в окне моём", "Ничто у 
нас с тобой не может быть", "Ты уже не моя", "Цунами", "Всё не 
просто" та ін.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62852  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nikita Gross, Никита Гросс (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 "Осень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62853  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бургела Євген Юрійович, Андріянов Дмитро Олександрович, Гостра 

Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Бобры - угроза обществу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62854  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підбуцька Ніна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Авторська психодіагностична 

методика "Опитувальник базового професіоналізму майбутніх 
інженерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений визначенню за допомогою низки тверджень стосовно 
різних сторін життя і професійної діяльності професіоналізму 
майбутніх інженерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62855  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєва Олена Романівна  
 
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 "Социально-экономическая система Днепропетровского 

региона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62856  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєва Олена Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Організаційно-економічне забезпечення 

конкурентоспроможності торговельного підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються теоретичні аспекти організаційно-економічного 
забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств за 
умов визначення складових, які забезпечують досягнення прийнятного 
рівня конкурентоспроможності. Запропоновані напрями 
вдосконалення основних компонентів організаційно-економічного 
забезпечення конкурентоспроможності  для адаптації до сучасних 
ринкових умов.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62857  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєва Олена Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Зарубіжний досвід оцінювання публічної влади"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається зарубіжний досвід оцінювання публічної влади з позиції 
основних методик визначення якості, належності та ефективності. 
Здійснено аналіз їх основних показників, що визначають міру 
задоволеності громадян чинною системою публічної влади, а також 
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рівень соціально-економічного розвитку громад. Окреслено 
перспективи застосування окремих методик на теренах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62858  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мягков Геннадій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   Альбом фотографій "Себя преодолеть, перелететь черту..."    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створений альбом фотографій, який вміщує 2060 фотографій. 
На фотографіях втілені абстрактні картини світу, що нас оточує, 
природні явища, неймовірні видовища. Роздивляючи дані фотографії 
ти немов би потрапляєш у задзеркалля, кольори на фотографіях 
змінюються від ніжно рожевих та блакитних до насичених синіх, 
зелених, коричневих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62859  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бродський Олександр Юрійович, Мешков Богдан Юрійович, Слєпцов 

Сергій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник пісень "Sirens"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника пісень увійшли наступні пісні: "Sirens", "Take it all", 
"Prelude", "Empty Faces", "Time Filters", "Circle Pit of Love", 
"Empathy", "Tempting".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62860  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестакова Ірина Миколаївна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

345 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Герда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62861  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бродський Олександр Юрійович, Мешков Богдан Юрійович, Слєпцов 

Сергій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Графічна обкладинка Signet-Sirens"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний малюнок є графічною обкладинкою для музичних дисків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62862  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Обґрунтування методичних підходів до оцінки ресурсного 

потенціалу підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено визначення категорії "ресурсний потенціал" та обґрунтовано 
його складові. Розглянуто методичні підходи до оцінки ресурсного 
потенціалу за інтегральним показником, який базується на залучені 
системи одиничних і комплексних показників оцінки ефективності 
використання виробничого, трудового, фінансового, інформаційного 
потенціалів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62863  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана Василівна, Рижкова Галина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Основные проблемы занятости молодежи в Украине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62864  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Графічний малюнок міста Запоріжжя від Дніпрогесу до 

Дамби" ("Графічний малюнок Запоріжжя")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічний малюнок міста Запоріжжя від Дніпрогесу до Дамби у 
перспективі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62865  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Учебный комплект, состоящий из книги и 

мультимедийного приложения, для мобильных устройств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62866  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 
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)  Книга "УКРАЇНСЬКА МОВА. ПРАВОПИС. Практичний довідник 

учня початкової школи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62867  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 7-9. У тезах і коментарях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62868  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 
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 "ХІМІЯ. 7-8. Практичний довідник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62869  
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Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 
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 "ГЕОМЕТРІЯ. 7-9. Практичний довідник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62870  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 
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 "ІНФОРМАТИКА. 2-6. Практичний довідник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62871  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Євген Валентинович  
 
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 "ENGLISH GRAMMAR. EXERCISES. Elementary"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62872  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буханцева Лідія 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 "Вольная птица"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62873  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Анатолій 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)  Опис "Концепція та положення про перший міський фестиваль 

хорових і вокальних колективів "Українська пісня єднає нас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62874  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Зарубіжна література" підручник для 6 класу спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим зором   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62875  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривослицький Сергій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Книга прогнозирования"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга розкриває спосіб регулювання своїх дій у повсякденному житті 
для досягнення стабільно добрих результатів в майбутньому за рахунок 
вивчення взаємодії того, що ми робимо зараз, з тим, що буде потім, 
через розуміння взаємодії живої і неживої природи з тим, що ми 
розуміємо і про що тільки здогадуємось.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62876  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Сергій 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)  Твір науково-практичного характеру "Методика формування матриці 

пасажирських кореспонденцій в середніх містах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовується актуальність вирішення задач отримання матриці 
пасажирських кореспондецій для сучасних методів моделювання 
попиту пасажирів на послуги громадського транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62877  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Алгоритм визначення параметрів компенсаційної 

симетрувальної установки для симетрування напруг в електричних 
мережах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір використовується  при програмуванні мікропроцесорних 
пристроїв вузлів керування симетрувальними установками. Даний 
алгоритм забезпечує більш ефективне керування симентрувальною 
установкою, що призводить до зменшення коефіцієнту зворотної 
послідовності напруги, і, як наслідок, до покращення якості напруги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62878  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Петро Миколайович, Заріцький Олег Володимирович, 

Трейтяк Вячеслав Віталійович, Власенко Юрій Віталійович, Захарчук 
Тетяна Миколаївна, Судік Володимир Володимирович, Козьяков 
Сергій Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Інтеграція процесів 

автоматизації технічної підготовки, планування та оперативного 
управління виробництвом "PR_INT"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для інформаційної підтримки прийняття 
управлінських рішень на етапах життєвого циклу виробу, які пов'язані 
з підготовкою виробництва та самим виробленням виробу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62879  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Петро Миколайович, Заріцький Олег Володимирович, 

Толбатов Сергій Володимирович, Трейтяк Вячеслав Віталійович, 
Судік Володимир Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз та оцінка роботи на промисловому 

підприємстві (JA&E - job analysis and estimation)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для інформаційної підтримки прийняття 
управлінських рішень під час аналізу та оцінки складності робіт на 
промислових підприємствах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62880  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Олексій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір інженерно-технічного, навчально-

методичного характеру "Методи і способи організації мікрофонного 
поля при студійному та концертному звукозаписі академічного 
фортепіано (рояля) з використанням мікрофонів AKG C 3000B, AKG C 
4000B, AKG SolidTube, Neumann TLM 193, Sennheiser MKH 30, 
Sennheiser MKH 40"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглядаються можливі варіанти організації мікрофонного 
поля при студійному  та концертному звукозаписі музичного 
інструменту фортепіано (рояля) і пов'язані із цим проблемні питання 
мистецького та інженерного характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62881  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гресь Григорій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художньо-графічний  твір "Ескіз "ГЛОБУС" для  розробки знаку для 

товарів та послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62882  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трегубенко Олеся Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художньо-графічний твір "Ескіз "М'ЯСНИЙ ДАР Німецька історія" 

розробки знаку для товарів та послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62883  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  GRAND MAN STUDIO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення логотипу "WORLD CINEMA CHAMPIONSHIP"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62884  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молявко Олександр Миколайович, Симоненко Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення логотипу "LOVE BORSCH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62885  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молявко Олександр Миколайович, Симоненко Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення логотипу "BORSCH TV"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62886  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молявко Олександр Миколайович, Симоненко Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення логотипу "LOVE FISH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62887  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молявко Олександр Миколайович, Симоненко Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення логотипу "LOVE MEAT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62888  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрій Лучанко (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Люблю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62889  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрій Лучанко (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Надія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62890  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробець Уляна Стефанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка поетичних творів "Калейдоскоп почуттів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62891  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сараненко Інна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Екологічні дослідження лісових культурбіогеоценозів м. 

Кременчука"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведені геоботанічні, ґрунтові та екологічні дослідження лісових 
культур біогеоценозів міста Кременчука.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62892  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабчинський Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір містобудування, літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір містобудування (з описом) "Создание набережной на основе 

пирсов и волнорезов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62893  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Наталія Василівна, Власюк Олена Олександрівна, 

Степанова Ірина Валеріївна, Шиян Ольга Володимирівна, Самошкіна 
Анастасія Владленівна, Кожедуб Тетяна Геннадіївна  

 
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 "Інноваційні технології у фізичному вихованні 

школярів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Н.В. Москаленко, О.О. Власюк, І.В. Степанова, О.В. Шиян, А.В. 

Самошкіна, Т.Г. Кожедуб Інноваційні технології у фізичному вихованні 
школярів: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Москаленко 
Н.В., Власюк О.О., Степанова І.В., Шиян О.В., Самошкіна А.В., 
Кожедуб Т.Г.] під. ред. Н.В. Москаленко. - [2-е вид.] - Дніпропетровськ: 
Інновація, 2014. - 322 с. 

 
Анотація   

В творі представлені методики, що впроваджуються в навчальний 
процес школярів та студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62894  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Наталія Василівна, Борисова Юлія Юріївна, Сидорчук 

Тетяна Валеріївна, Лядська Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Інформаційні технології у фізичному 

вихованні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Інформаційні технології у фізичному вихованні [навч. посібник] / Н.В. 

Москаленко, Ю.Ю. Борисова, Т.В. Сидорчук, О.Ю. Лядська - 
Дніпропетровськ: Інновація, 2014. - 128 с. 

 
Анотація   

У творі представлені комп'ютерні програми, які впроваджуються у 
навчальний процес школярів, студентів, а також у фізкультурно-
оздоровчу діяльність різних груп населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62895  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
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 "Выхода нет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62896  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
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 "Твоя любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62897  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешова Світлана Геннадіївна, Захаркевич Оксана Василівна  
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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 "Scale from body shape"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для розрахунку коефіцієнтів 
масштабування при побудові віртуальної моделі швейного виробу та 
прибавок на вільне облягання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62898  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешова Світлана Геннадіївна, Славінська Алла Людвигівна  
 
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)  Стаття "Розробка методики комп'ютерної візуалізації зовнішнього 

вигляду споживача"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено структурно-логічну модель процесу візуалізації 
зовнішнього вигляду споживача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62899  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимочко Катерина Романівна, Кулешова Світлана Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Розробка методики підвищення художньої довершеності 

костюма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано схему ієрархічної підпорядкованості елементів моделі 
одягу та послідовність проведення пропорційного аналізу моделі одягу 
на кожному ієрархічному рівні. Запропоновано інструменти корекції 
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художньої побудови моделі одягу з метою підвищення її 
конкурентоспроможності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62900  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешова Світлана Геннадіївна  
 
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)  Стаття "Розробка методики проектування раціонального чоловічого 

гардеробу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика дозволяє досягнути внутрішньої гармонії 
предметів гардеробу та стилю і кольоровій гамі. Для досягнення цієї 
мети застосовано принцип розподілу гардеробу на окремі капсули. 
Сформовано склад і об'єм капсул ділового і повсякденного гардеробів 
на основі аналізу сфери професійної діяльності чоловіка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62901  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаркевич Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Методика визначення показників шорсткості текстильних 

матеріалів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика та скрипти для обробки  сканованих зображень 
зразків тканини в середовищі Rhinoceros, які дозволяють визначити 
параметри шорсткості у напівавтоматичному режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62902  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Людмила Жукова-Тарновски (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "ВСД, ПА. Как себе помочь?" ("Методика лечения ВСД 

"Колесо Сансары")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62903  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
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, створений для кіно, складений твір, 

похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів "Сборник синопсисов художественных фильмов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник синопсисів художніх фільмів включає в себе: "Лист за 
призначенням", "Мечты сбываются", "Дорога к счастью".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62904  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокура Самір Самірович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Логотип Центру сімейного розвитку "Ва-Воо" ("Логотип 

"Ва-Воо")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62905  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокура Самір Самірович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Логотип Центру сімейного розвитку "Ва-Воо" ("Логотип 

"Ва-Воо")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62906  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокура Самір Самірович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Руководство по использованию элементов фирменного 

стиля "Ва-Воо" ("Бренд бук "Ва-Воо")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62907  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Сергій Анатолійович, Павловська Марина 

Олександрівна, Мельник Володимир Степанович, Черкасов Віктор 
Гаврилович, Свінціцький Анатолій Станіславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спосіб діагностики порушення 

циркадного ритму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір відноситься до медецини, а саме сімейної медицини, і може бути 
використаний для діагностики симптомів порушення циркадного 
ритму та розладів синтезу мелатоніну.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62908  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Сергій Анатолійович, Павловська Марина 

Олександрівна, Мельник Володимир Степанович, Черкасов Віктор 
Гаврилович, Свінціцький Анатолій Станіславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спосіб діагностики соматоформної 

дисфункції вегетативної нервової системи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір відноситься до медицини, а саме до сімейної медицини і може бути 
використаний для діагностики симптомів соматоформної дисфункції 
вегетативної нервової системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62909  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Meetrich (псевдонім), Paul (псевдонім), Regent (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір наукового характеру "Публічна система управління 

проектами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складений твір наукового характеру, який ідентифікує 
нематеріальний актив "Публічна система управління проектами 
MEETRICH.org". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62910  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симуха Анастасія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 

"МУЛЯ. Міжнародний фестиваль мультфільмів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення логотипу, яке представлене зображенням ослика, 
на тулубі якого розміщено коло, на якому напис кирилицею "МУЛЯ", 
який стоїть на прямокутному п'єдесталі, на котрому нанесено напис 
кирилицею "Міжнародний фестиваль мультфільмів".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62911  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
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 

комплексних вимірювань напружень та кутового положення об'єктів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програму візуального відображення даних тензометричних 
вимірювань та кутового положення об'єктів на тривимірній моделі, 
яка відповідає реальному об'єкту. Реалізовано зміну кольору складових 
частин тривимірної моделі в залежності від величини виміряного (у 
відповідній точці реального об'єкта) напруження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62912  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапегін Олександр Миколайович, 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 "Безплатформна система орієнтації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програмну модель безплатформної інерціальної системи 
орієнтації, яка являє собою процедуру чисельного інтегрування 
рівнянь Пуассона багатокроковими методами. Програмна модель 
дозволяє проводити дослідження системи орієнтації при різних законах 
руху та одночасно досліджувати алгоритми чисельного інтегрування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62913  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Шевчук Дмитро Володимирович, 

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 обробки сигналів вібрації з 

обмеженням смуги пропускання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програму обробки сигналів вібрації, отриманих з 
акселерометрів. Реалізовано корегування даних з урахуванням 
розрядності та вхідного діапазону АЦП. Обробка сигналів вібрації 
відбувається за допомогою використання методу Уелча, спектрограми 
та фільтра низьких частот.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62914  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопілка Юрій Валерійович, Павловський Олексій Михайлович, 

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 "Модуль для побудови тривимірної 

кореляційної функції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програму, яка розраховує значення кореляційної функції 
по переданим із головної програми параметрам. Після розрахунку 
будуються графіки кореляційної функції по різним осям, після чого 
будується 3D-графік кореляційної функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62915  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопілка Юрій Валерійович, Павловський Олексій Михайлович, 

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 "Інтеграли Френеля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програму, яка розраховує значення інтегралів Френеля S(x) 
і C(x). Після запуску, корегування даних з урахуванням розрядності та 
вхідного діапазону АЦТ. Обробка сигналів вібрації відбувається за 
допомогою використання методу Уелча та спектрограми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62916  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапегін Олександр Миколайович, 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 "Наземний маятниковий гірокомпас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програмну модель наземного маятникового гірокомпаса, 
яка являє собою процедуру чисельного інтегрування нелінеаризованих 
рівнянь руху приладу у випадку вібрації основи. Реалізована 
алгоритмічна компенсація впливу гармонічної та випадкової вібрації 
шляхом використання фільтра Калмана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62917  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
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 "Геопортал програми по роботі з кадастровою 

базою даних gisMapCADWeb" ("gisMapCADWeb")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для систематизації даних кадастрового обліку 
(інформації про земельні ділянки (ЗД), власників ЗД, орендарів ЗД та 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

366 

іншу інформацію), формування звітів, колективного доступу і 
візуального відображення, з можливістю редагування бази даних 
кадастрового обліку і кадастрових карт в мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62918  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
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 "Програма по роботі з кадастровою базою 

даних gisMapCAD" ("gisMapCAD")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для створення та ведення кадастрової бази даних 
та систематизації даних кадастрового обліку (інформації про земельні 
ділянки (ЗД), власників ЗД, орендарів ЗД, та ін. інформації), 
колективного доступу і візуального відображення, з можливістю 
редагування бази даних кадастрового обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62919  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
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 "Геопортал комплексу ведення банку даних 

цифрових карт і даних ДЗЗ gisMapGeoDBWeb" ("gisMapGeoDBWeb")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена  для систематизації даних архіву 
векторних, растрових і матричних електронних карт, колективного 
доступу і візуального відображення метаданих банку даних в мережі 
Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62920  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керимова Світлана Валеріївна  
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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)  Усний твір "Тренинг "Искусница"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всі секрети мистецтва шлюбних покоїв. Правила і техніки розвитку 
сексуальної енергії. Інтимна гімнастика і красиві техніки парування. 
Еротичний масаж  для коханого - даосскі, тантричні та тайські техніки 
мистецтва дотиків. Система екзотичних технік масажу Лінгама. Всі 
способи, оральні пестощі і мистецтво поцілунку. Всі твої питання, що 
накопичилися про секс і чоловіків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62921  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керимова Світлана Валеріївна  
 
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)  Усний твір "Курсы "Чего хотят мужчины?!" ("ЧХМ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний тренінг про спокушання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62922  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мнушка Оксана Василівна, Ніконов Олег Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розрахунку ймовірності 

помилки в каналі цифрового супутникового зв'язку" ("Мар")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, що створює 
файли даних у текстовому та графічному (bmp) форматах, що містять 
результати розрахунків ймовірності помилки в цифровій супутниковій 
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системі телекомунікацій із урахуванням просторової конфігурації 
системи. Твір створено мовою програмування С++ та з використанням 
бібліотеки Qt для побудови графічного інтерфейсу користувача.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62923  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Геннадій Олександрович, Кириченко Віктор Іванович   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Властивості мастильних наноплівок під час надвисоких 

тисків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії подані результати дослідження мастильних матеріалів на 
основі рослинних олій, мінеральних, нафтенових тощо олив та 
полігліколевих, перфторетерних рідин та водних розчинів рідкого скла. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62924  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломоєць Костянтин Вікторович  
 
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 "Законно!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма з п'ятихвилинною юридичною консультацією, яку в кадрі 
проводить юрист Костянтин Коломоєць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62925  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перегончук Віталій Дмитрович, Примаковський Богдан Вікторович, 

Обідник Микола Дем'янович  
 
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 аналізу музичних смаків "SocMusRec"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для аналізу музичних смаків за аудіозаписами в 
соцмережі, визначення улюблених виконавців на основі фактично 
збережених користувачем аудіозаписів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62926  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітіна Ольга Володимирівна, Бескорсий Валерій 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 "Ты мне скажи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62927  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепетило Ігор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Времена года"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Январь", "Февраль", "Март", "Апрель", "Май", 
"Июнь", "Июль", "Август", "Сентябрь", "Октябрь", "Ноябрь", 
"Декабрь". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62928  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стешенко Валентина Сергіївна, Чуйко Любов Василівна, Левчук 

Наталія Михайлівна, Піскунов Володимир Петрович, Курило Ірина 
Олексіївна, Аксьонова Світлана Юріївна, Рудницький Омелян 
Павлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 

"Демографічна ситуація в Україні у 1979-1989 рр. у конспекті 
дослідження передумов сучасної демографічної кризи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено теоретичну схему аналізу демографічної кризи як кризи 
демореальності, а не природного оновлення складу населення (його 
природного руху), дано характеристику суспільно-історичної ситуації у 
міжпереписний період 1979-1989 рр. у демоекономічному контексті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62929  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Валерій Миколайович, Куліков Геннадій Тимофійович, 

Ковалевська Тетяна Борисівна, Гвелесіані Анна Гелаївна, Семенов 
Віктор Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 

"Стратегічні напрями розвитку соціальної інфраструктури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше запропоновано прогнозну модель мінімального розміру оплати 
праці зайнятих у бюджетній сфері, доведена доцільність врахування 
складності праці як мотиваційного чинника підвищення ефективності 
праці у невиробничих галузях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62930  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архіпова Марія Андріївна, Каплуненко Ілля 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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Echoes of your reflection"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62931  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Галич Людмила Борисівна, Галич 

Людмила 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 "Спосіб визначення типу росту нижньої щелепи у 

пацієнтів з аномаліями прикусу ІІІ класу за Енглем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір вирішує проблеми діагностики зубощелепних аномалій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62932  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Дмитрієв 

Дмитро Миколайович, Чухно Ярослав Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "е-

ІнспекторПро" з функціями біометричного контролю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для забезпечення процесів обробки інформації щодо 
зчитування даних з машинозчитуваної зони сторінок паспортних 
документів і документів, у які імплантовано безконтактний 
електронний носій, і може бути використана для автоматичного 
зчитування цих даних та їх обробки з паспортних документів громадян 
України, іноземців та осіб без громадянства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62933  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Дмитрієв 

Дмитро Миколайович, Чухно Ярослав Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль 

розширення до СПЗ "е-Інспектор/П" - "Гарт-1/П_Інтерпол пошук" для 
забезпечення доступу до БД Інтерполу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання у складі програмних додатків 
АРМ "Інспектор" та інших АРМ у складі ІТС "Гарт" та забезпечує 
онлайн доступ до БД Інтерполу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62934  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Дмитрієв 

Дмитро Миколайович, Чухно Ярослав Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль "Гарт-1/П_Інтерпол 

пошук" для забезпечення доступу до БД Інтерполу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання у складі програмних додатків 
АРМ "Старший зміни" та інших  АРМ зі складу ІТС "Гарт" та 
забезпечує онлайн доступ до БД Інтерполу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62935  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанова Юлія Вікторівна ("автор К.305")  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

373 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-популярне видання "Спеціальні функції математичної 

фізики". Частина 1. "Функції Беселя і циліндрові функції в 
елементарному викладенні з програмами обчислень" ("Спеціальні 
функції математичної фізики". Частина 1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод рекурентних відношень для спеціальних функцій математичної 
фізики, використаних для моделювання процесів природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62936  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанова Юлія Вікторівна ("автор К.305")  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-популярне видання "Специальные функции математической 

физики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод рекурентних відношень для спеціальних функцій математичної 
фізики, використаних для моделювання процесів природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62937  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанова Юлія Вікторівна ("автор К.305")  
 
Повне ім'я або 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-популярне видання "Рекуррентные отношения для решений 

дифференциальных уравнений второго порядка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання пропонує познайомитися з математичним методом автора 
розв'язання рівнянь Штурма-Ліувіля шляхом побудови рекурентних 
залежностей (перетворення Дарбу), розглянуто застосування методу та 
його узагальнення на прикладах циліндрових функцій і ортогональних 
поліномів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62938  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанова Юлія Вікторівна ("автор К.305")  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка статей "Оптимизация тепловых потерь при выборе проекта 

дома или коттеджа" ("Оптимизация тепловых потерь")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський огляд будівництва у галузі теплової оптимізації для 
широкого кола читачів, розрахункові формули, арифметичні 
розрахунки обчислення сучасної математичної фізики - приклади схем 
будівництва, ілюстрації схем будівництва. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62939  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанова Юлія Вікторівна ("автор К.305")  
 
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-популярне видання "Все о камнях и минералах. Магические 

и лечебные свойства камней"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Популярні цінні камені й мінерали, поради і гороскопи каменів, огляд 
традицій. Як відрізнити камені від підробки. Облагороджування 
каменів, небезпечні камені. Фізика прихованокристалічних форм - ріст 
і формування агатів і кристалічних друз кварцу. Літотерапія і 
лікування магнітами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62940  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Норенко Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва  "Сборник дизайна 

генеральной брендовой продуктовой линии "bNesis". "bNesis"- 
создание, развитие и объединение различных программных продуктов, 
их версий и модификаций / Design book of "bNesis" general brand 
product line for creation, development and merging various software 
products, their versions and modifications" ("Design book of "bNesis" 
general brand product line for creation, development and merging various 
software products, their versions and modifications")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва задумана і реалізовується як 
нова лінія програмних продуктів авторської серії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62941  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Індика Світлана Ярославівна, Бєлікова Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Авторська програма фізичної реабілітації для осіб 

другого зрілого віку після інфаркту міокарда у післялікарняному 
періоді в домашніх умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір  передбачає виконання хворим ранкової гігієнічної гімнастики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62942  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дивінець Олег Леонідович, Палант Олексій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Економіко-правові аспекти впровадження 

автоматизованих систем оплати проїзду в наземному 
електротранспорті України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена визначенню правових засад впровадження на 
території України автоматизованої системи оплати проїзду на 
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наземному міському електричному та автомобільному транспорті та 
необхідності внесення до нормативно-правових актів України у зв'язку 
з її впровадженням. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62943  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Микола Ігорович, Палант Олексій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Основи техніко-економічної модернізації підприємств 

міськелектротранспорту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Присвячена відпрацюванню первинного апарату забезпечення техніко-
економічної модернізації міського електротранспорту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62944  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Євген Олександрович  
 
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 "Overlord"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62945  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борсеітова Айше Серанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "WОWEFFECT"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"WQWEFFECT" являє собою набір слів та висловів, що призначені 
для вивчення англійської мови, що складає 1222 фрази, викладені 
англійською та російською мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62946  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алієва Лєніє, Муртазаєва Гульнар  
 
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. Кримськотатарська мова" підручник для 4 

класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
кримськотатарською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62947  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алієва Лєніє  
 
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)  "Кримськотатарська мова" підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62948  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веліулаєва Аліє, Алієва Лєніє, Муртазаєва Гульнар  
 
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)  "Інтегрований курс "Література" (кримськотатарська та світова)" 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням кримськотатарською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62949  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меметов Айдер, Алієва Лєніє  
 
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)  "Кримськотатарська мова" підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62950  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
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)  Науковий твір "Методичні матеріали (виробничі ситуації: 

Переведення працівників та скорочення їх чисельності) 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  62951  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щетініна Людмила Валеріївна  
 
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 "Методичні матеріали (виробничі ситуації) щодо 

формування професійних компетенцій в сфері забезпечення реалізації 
трудових прав роботодавцями та працівниками в контексті гідної 
праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62952  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Поліщук Яна Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, креслення, літературний письмовий 

твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок з описом "Концептуальна модель настільного світильника 

"Осінній лист" ("Світильник "Осінній лист")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62953  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Валерій Миколайович, Дєєва Надія Миколаївна, Чернюк 

Людмила Григорівна, Каленюк Ірина Сергіївна, Дмитренко Геннадій 
Анатолійович, Князєв Святослав Ігорович, Богуш Лариса Григорівна, 
Корнійчук Олександр Петрович, Гвелесіані Анна Гелаївна, Семенов 
Віктор Васильович, Швець Павло Анатолійович, Піньковська Галина 
Вікторівна, Котенко Тетяна Миколаївна, Дерев'янко Ірина Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 

"Трансформація соціальної інфраструктури в контексті забезпечення 
гуманітарного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Одним із ключових напрямків державного регулювання економіки є 
розвиток соціальної інфраструктури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62954  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саріогло Володимир Георгійович, Гладун Олександр Миколайович, 

Огай Марина Юріївна, Терещенко Ганна Ігорівна, Лєснікова Марина 
Валентинівна, Лиса Ольга Василівна, Лущик Людмила Вікторівна, 
Ващаєва Наталія Анатоліївна, Самсонов Дмитро Олексійович, Фойгт 
Наталія Антонівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу "Малі 

сукупності населення: вимірювання показників та оцінка якості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62955  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головіна Світлана Вікторівна, Коровенкова Анна Юріївна, Огієнко 

Марина Дмитрівна, Тимощук Юлія Вікторівна, Черченко Валентина 
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)  Посібник "Power the Ship!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник є першим в серії  навчальних посібників для 
навчання англійської мови судновими електромеханіками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62956  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Ольга Сергіївна  
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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)  Опис "Игра "Украина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра розроблена для людей, які люблять Україну і для українців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62957  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис "Игра "Харьков"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра розроблена для людей, які люблять Харків та харків'ян.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62958  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис "Игра "Зоолог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра розроблена для людей, які цікавляться психологією і для людей з 
психологічною освітою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62959  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круківська Юлія Олександрівна, Кузнєцова Ірина Олексіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Концептуальна модель крісла "Багатоніжка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62960  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Катерина Петрівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Концептуальна модель барного стільця 

"Плейвуд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62961  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакурова Анастасія Андріївна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Концептуальна модель барного стільця "Link"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62962  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никонець Аліна Василівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Концептуальна модель дошки для малювання 

"Корівка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62963  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никонець Аліна Василівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Концептуальна модель елементу дитячого 

майданчика "Будинок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62964  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костів Олександра Андріївна, Кузнєцова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення з описом "Концептуальна модель стільця "Авоська яблук"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62965  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамайсур Анастасія Романівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Модель розкладного крісла "BIG TRIANGLE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62966  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свічкарьова Юлія Сергіївна (MALIKA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Я - ТВОЙ АНГЕЛ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62967  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Микола Павлович, Венгер Євген Федорович, Мельничук 

Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Фізика" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62968  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карп Ігор Миколайович, Уніговський Леонід Михайлович, Чалий 

Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Концепція створення та організація функціонування 

українського газового форуму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62969  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карп Ігор Миколайович, Уніговський Леонід Михайлович, Чалий 

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 "Зображення логотипу "Український 

Газовий Форум" ("Ukrainian Gas Forum")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62970  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Микола Олександрович (Nick Alex), Теличук Галина 

Олегівна  
 
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 "Hit the floor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62971  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Шевченко Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель настільної лампи  

"Orange"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62972  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Шевченко Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель табурета "Баскет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62973  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Antonov Alexandеr 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 "Ohm's Law explains astrophysical phenomenon of dark matter 

and dark energy / Закон Ома объясняет астрофизический феномен 
темной материи и темной энергии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62974  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Antonov Alexandеr Alexandrovich)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

387 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Why dark matter and dark energy are invisible? / Почему темная 

материя и темная энергия невидимы?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62975  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Antonov Alexandеr 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 "Звездные врата скрытой Мультивселенной / Stargate of the 

hidden Multiverse"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62976  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Antonov Alexandеr 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 "Quaternion and other structures of the hidden Multiverse: 

explanation of dark matter and dark energy / Кватернионная и иные 
структуры скрытой мультивселенной: объяснение темной материи и 
темной энергии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62977  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Antonov Alexandеr Alexandrovich)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Adjustment of the special theory of relativity according to the 

Ohm's law / Коррекция специальной теории относительности в 
соответствии с законом Ома"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62978  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович (Antonov Alexandеr 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 "Dark matter and dark energy are the invisible Multiverse / 

Тёмная материя и тёмная энергия являются невидимой 
мультивселенной"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62979  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова Ірина Олексіївна, Музиченко Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель світильника "Future 

dream"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62980  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельникова Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Мелодія кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62981  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стефаняк Станіслав Миколайович, Ховака Євген Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Карткова гра "Будьмо!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62982  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Shadowrun"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62983  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
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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 "I Don't Mind"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62984  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "A Thousand Мornings"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62985  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Moonlight"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62986  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
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 "Alone"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62987  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Elven Houses"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62988  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або 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"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62989  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
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 "See You"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62990  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Wild Wild"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62991  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карась Артем Олександрович (Kerzo), Бутко Богдан Олександрович 

(Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Stellar Blue"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62992  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad), Карась Артем 

Олександрович (Kerzo)  
 
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 "Rising"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62993  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad), Карась Артем 

Олександрович (Kerzo)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Take On Me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62994  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad), Карась Артем 

Олександрович (Kerzo)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Astro Swingin' "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62995  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
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, ілюстрація, 

похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Обработка дискретных сигналов при формировании 

вибрационного канала связи" ("Формирование вибрационного канала 
связи")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62996  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіняков Дмитро Васильович, Утьонкова Вікторія Вікторівна, Рябков 

Віктор Іванович, Новіков Володимир Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Формирование системы несущих поверхностей 

самолета по частным критериям аэродинамической эффективности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику запропоновано критерії, що забезпечують мінімум 
індуктивного опору. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62997  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грезент-Єніна Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник з англійської мови для ПТНЗ "English"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник призначений для вивчення англійської мови 
слухачами  1-3 курсів професійно-технічних навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62998  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свергунова Юлія Олександрівна, Лисечко Володимир Петрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для формування 

ансамблів сигналів на основі квазіортогонального доступу на піднесних 
частотах" ("QOFDM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  62999  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танцура Людмила Миколаївна, Шатілло Андрій Валерійович, 

Сухоносова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Анкета родителя/опекуна ребёнка, больного 

эпилепсией"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Епілепсія - поліетілогічне захворювання, що має перелік специфічних 
особливостей, які вирізняють цю хворобу серед інших.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63000  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коліушко Денис Георгійович, Руденко 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 "Комп'ютерна програма інтерпретації 

результатів вертикального електричного зондування і 
еквівалентування" ("VEZ-ЗEQ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє визначити в інтерактивному та автоматичному 
режимах геоелектричну структуру земної поверхні за результатами 
вертикального електричного зондування проведеного методом 
Веннера.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63001  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птиця Геннадій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Результаты экспериментальной 

проверки метода определения уровня безопасности дорожного 
движения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено результати проведення експериментальних 
досліджень визначення рівня безпеки дорожнього руху на 
автомобільних дорогах України, її технічної категорії за розробленою 
методикою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63002  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова 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 наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Особенности аудита дорожной 

безопасности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описані особливості, відмінності та етапи проведення аудиту безпеки 
дорожнього руху та сформовані завдання для різних етапів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63003  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Вячеслав Вікторович, Кицун Андрій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма ".UmConsult"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для автоматизації документообігу підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63004  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисак Вікторія Феофанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукове електронне видання "Повсякденність українських селян в 

умовах радянської дійсності (1950-1960-ті рр.): Монографія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії приділяється увага історичним умовам сільської 
повсякденності, охарактеризовано організацію праці та її оплату, 
проаналізовано значення особистого присадибного господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63005  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томасишин Ганна 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)  Літературний письмовий твір "Положення про Всеукраїнський 

відкритий музичний конкурс Мирослава Скорика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63006  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатюк Наталія Володимирівна, Цимбал Наталія Миколаївна, 

Корітчук Сергій Олександрович, Денисюк Олена Василівна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

398 

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 твір наукового характеру "Правові основи професійної 

діяльності" Навчальний посібник для студентів денної форми 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63007  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Вікторія Юліанівна  
 
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 "Реалізація основних етапів виробничої стратегії 

автотранспортного підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований алгоритм, що дозволяє управляти як віком 
транспортних засобів, так і його тривалістю в залежності від обраної 
виробничої стратегії розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63008  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларкін Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художній твір "КОШКА НЮСЯ В ВЕНГРИИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63009  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Володимир Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Немного вечера на пляжном песке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63010  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Володимир Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "ЗАГАДКИ ЗЕЛЕНОГО ПОРТФЕЛЯ. Взрослые истории  с 

окнами на детство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63011  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Володимир Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "В ТРЕХ ИЗМЕРЕНЬЯХ ЦИФЕРБЛАТА. Избранное"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63012  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

400 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Черняк Олександр Іванович, 

Лисенко 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 "Аналіз оптимальності вибору кольорів для 

web-сторінки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма здійснює сканування робочого поля web-сторінки і 
розраховує статистичні дані по розподілу кольорів між пікселями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63013  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Антон 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 "Сторінки і мапа екологічних SPARE шкіл 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63014  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nanna (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 "Into the woods"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63015  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латаш Віктор Миколайович (VITO Lavini)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Українське екологічне антикорупційне крісло" з ілюстрацією 

(фото оригінала)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63016  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Микола Григорович (АНАСКО)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-фантастичний роман "Струмуюче крізь нас Життя безмежне, 

або Гамбіт безсмертя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63017  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торская Ревероннія Валеріївна  
 
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 "Осень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63018  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Пономарьова Лілія Іванівна, 

Ліщенко Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення основних показників стану 

здоров'я учнів професійно-технічних навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для проведення ретроспективного та 
оперативного аналізу стану здоров'я учнів під час опанування професії, 
дозволяє опрацювання персональної інформації у закодованому 
вигляді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63019  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорна Неля Миколаївна, Швець Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Нарис "Плоскирів, Проскурів та сучасний Хмельницький крізь 

призму художнього сприйняття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна мета роботи: формування позитивного іміджу міста 
Хмельницький; привернення інтересу хмельничан та гостей міста до 
історії; створення сучасної виставкової продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63020  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скакаліна Олена 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 "Автоматизована інформаційна система 

"Optima-Risk-Agro" оптимізація ризиків діяльності агрохолдингів на 
базі апарату нечіткої логіки" ("АІС "ОРА")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує господарюючому суб'єкту визначення оцінки його 
бізнес-стану, обчислення поточної вартості інвестиційних проектів, 
визначення конкурентоздатності бізнес-портфеля агрохолдингу, 
генерацію оптимізаційних рішень при заданому рівні ризиків. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63021  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Ігор Валентинович, Здоров Анатолій Йосипович, 

Златковський Анатолій Борисович  
 
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)  Письмовий твір науково-технічного характеру "Проект "Зміна №4: 

2014 "Клінкер портландцементний (товарний). Технічні умови" ТУ У Б 
В.2.7-00030937.12-98"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір - підсумковий документ щодо існуючих ТУ У зі змінами №№ 1, 2, 
3, що були прийняті та опубліковані у різні періоди часу. Нова редакція 
документа спрямована на удосконалення поточного контролю 
виробництва цементу та зручного користування ТУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63022  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Країна моя..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня за напрямком музики є українською лірикою, можливе 
виконання з оркестром на загальних національних святах. Пісня 
розповідає про відчуття любові до нашої країни і питання - чому наша 
країна опинилася у вогні. Але все одно через всі труднощі Україна  
пройде і буде вільною країною тому, що так хочуть наші українські 
серця.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63023  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Феофанов Сергій Євгенійович, Крівець Тамара Петрівна, Власова 

Наталія Олександрівна, Давидов Володимир Юхимович, Іванова 
Оксана Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Електронна база даних одержувачів субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, які надаються населенню органами соціального захисту 
населення з використанням програмних засобів ПК "Житлові субсидії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для забезпечення масової обробки інформації та 
містить дані з повною інформацією по електронній картці заявника на 
субсидію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63024  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крівець Тамара Петрівна, Капко Антон Іванович, Сенченко Тамара 

Гургенівна, Феофанова Олена Вікторівна, Биструшкіна Світлана 
Вікторівна, Соломаха Тетяна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Електронна база даних осіб, які мають право на пільги, 

що створюється і ведеться органами соціального захисту населення з 
використанням програмних засобів "Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних містить дані з повною інформацією по електронній картці 
пільговика.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63025  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крівець Тамара Петрівна, Давидов Володимир Юхимович, 

Биструшкіна Світлана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Електронна база даних, що формується і ведеться з 

використанням програмних засобів "Центрального сховища даних 
Міністерства соціальної політики України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних містить інформацію про отримувачів пенсій, допомог та 
пільг з усієї України з можливостю проведення пошуку по будь-яким з 
реквізитів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63026  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крівець Тамара Петрівна, Капко Антон Іванович, Сенченко Тамара 

Гургенівна, Биструшкіна Світлана Вікторівна, Соломаха Тетяна 
Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Електронна база даних переміщених осіб, що створюється 

і ведеться органами соціального захисту населення з використанням 
програмних засобів "Єдиної інформаційної системи обліку осіб, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних містить дані з повною інформацією по електронній заявці 
переміщеної особи та призначена для комплексної автоматизації 
діяльності служб Мінсоцполітики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63027  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биструшкіна Світлана Вікторівна, Капко Антон Іванович, Сенченко 

Тамара Гургенівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдина інформаційна система обліку осіб, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесів органів 
Мінсоцполітики для отримання достовірної інформації про категорії, 
потреби та кількість переміщених осіб. Програма прискорює і спрощує 
процедури взяття  на облік зазначених осіб, обробку інформації про 
них, та є основним джерелом для реалізації завдань Мінсоцполітики 
стосовно переміщених осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63028  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кільдяєв Віталій Едуардович, Феофанова Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Центральне сховище даних Міністерства 

соціальної політики України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для накопичення та акумулювання 
інформації про отримувачів пенсій, допомог та пільг з усієї України і 
проведення пошуку по будь-яким реквізитам з формування звітів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63029  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Феофанов Сергій Євгенійович, Власова Наталія Олександрівна, 

Шулаков Едуард Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива" ("ПК "Житлові субсидії")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма автоматизує ділові процеси з призначення 
субсидій в районних управліннях праці та соціальної політики. 
Програма спрощує і прискорює отримання громадянами житлових 
субсидій шляхом використання даних ДФС та інших організацій. 
Дозволяє забезпечити автоматичне повторне перепризначення субсидії 
без повторного звернення громадян.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63030  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биструшкіна Світлана Вікторівна, Капко Антон Іванович, Сенченко 

Тамара Гургенівна, Феофанова Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдиний державний автоматизований реєстр 

осіб, які мають право на пільги" ("ЄДАРП")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесів органів 
Мінсоцполітики для отримання достовірної інформації про 
пільговиків. Програма прискорює та спрощує процедури взяття на 
облік осіб, які мають право на пільги, адресності пільг та є основним 
джерелом для забезпечення та обробки інформації для формування 
центрального банку даних, міжвідомчого зв'язку та виконання 
контрольних функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63031  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верес Марія Костянтинівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель "Універсальна 

обкладинка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63032  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верес Марія Костянтинівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель стільця "Повітряна 

Кулька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63033  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухарев Андрій Вячеславович  
 
Повне ім'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 проведення музичного фестивалю "THE BEST CITY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63034  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухарев Андрій Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "THE BEST 

CITY"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63035  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухарев Андрій Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір з питань мистецтва "Положення, концепція та загальні засади 

проведення музичного фестивалю "THE BEST CITY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63036  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Олег Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Танкісти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63037  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Анатолій Миколайович, Кожан Дмитро 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 "Врахування 

коефіцієнтів трансформації в елементах матриці провідностей при 
моделюванні режимів електричних мереж енергосистеми"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63038  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюхін Михайло Іванович, Гусєв Борис Семенович, Ясенова-

Берестюк Ірина Сергіївна, Іваник Юлія Юріївна, Трохименко Віктор 
Юрійович  

 
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 "Модель 

динамічного сценарію в навігаційній системі з трансформацією 
зображень символів рухомих об'єктів та синхронною зміною масштабу 
картографічного фону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена модель визначається сукупністю множин і відображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63039  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, Леонова Богдана Ігорівна, 

Старкова Ельвіна Решатівна  
 
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 

розрахунку кількісної оцінки масової частки загального фосфору у 
м'ясних продуктах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика передбачає спрощення процедури визначення масової 
частки внесеного фосфору у перерахунку на Р2О5 у готовому продукті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63040  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленський Андрій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 

розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів 
спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63041  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маурер Віктор Мельхіорович, Бровко Федір Михайлович, Кайдик 

Олександр Юрійович  
 
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 "Класифікація 

методів і способів відтворення лісів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована класифікація дасть змогу здійснювати відтворення 
лісів з урахуванням екологічних, соціально-економічних та природо-
кліматичних умов регіону і передбачати цільове вирощування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63042  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сябрук Ігор Миколайович, Бейлінов Давід Олександрович, Воловик 

Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система тестування (версія 1.0)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63043  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кляченко Оксана Леонідівна  
 
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 "Однонасінні 

цукрові буряки: від насінини до коренеплоду. Морфологія. Анатомія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено певний крок показу морфологічних та анатомічних ознак 
органів однонасінних цукрових буряків, провівши аналіз декількох 
сотень оригінальних знімків генеративних, вегетативних органів та 
макро- і мікрозрізів коренеплодів, відібравши окремі для публікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63044  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Михайло Тадейович, Браславська Оксана Володимирівна, 

Бріт Надія Михайлівна, Валюк Вікторія Федорівна, Гнатюк Оксана 
Володимирівна, Горбатюк Наталія Миколаївна, Декарчук Марина 
Вадимівна, Краснобокий Юрій Миколайович, Красноштан Ігор 
Васильович, Совгіра Світлана Василівна, Стеценко Надія Миколаївна, 
Ткаченко Ігор Анатолійович, Ткачук Галина Володимирівна, Хитрук 
Валентин Іванович, Бондаренко Сергій Іванович, Гензьора Тетяна 
Миколаївна, Кириленко Катерина Михайлівна, Ткачук Лариса 
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)  Монографія "Інтегративний функціонально-галузевий підхід як 

чинник прогнозування і побудови моделей педагогічної природничо-
наукової освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63045  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Андрій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Виховання лідерських якостей у молодших школярів 

засобами рухливих ігор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63046  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожухівська Раїса Борисівна, Транченко Людмила Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Поведінка споживачів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63047  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чирва Ольга Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Конкурентна стратегія підприємств харчової 

промисловості: проблеми теорії і практики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63048  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грітченко Тетяна Яківна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Формування професійно-мовного стилю спілкування 

майбутнього вчителя початкової школи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63049  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір, створений 

для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Хореографічна композиція "Гуцулка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63050  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Леся Василівна, Люльченко В'ячеслав Григорович, Сусло 

Лариса 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)  Курс лекцій "Охорона праці в галузі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63051  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грітченко Тетяна Яківна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

415 

Повне ім'я або 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 навчання освітньої галузі 

"Природознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63052  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постоленко Ірина Сергіївна, Слободяник Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Посібник для студентів 2 курсу спеціальності "Мова і література 

(англійська)" факультетів іноземних мов вищих закладів освіти 
"Listening"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63053  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Інна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Словник-довідник "Основні лінгвостилістичні поняття і категорії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63054  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устюжин Дмитро Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Логотип газети "Восточный Экспресс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63055  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
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 "Система порівняння логіко-лінгвістичних 

моделей електронних текстів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє порівнювати електронні текстові документи за 
змістом на основі побудови їх логіко-лінгвістичних моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63056  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
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 порівняння логіко-лінгвістичних 

моделей речень природної мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє порівнювати речення природної мови за змістом на 
основі побудови їх логіко-лінгвістичних моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63057  
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Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелестова Людмила Володимирівна  
 
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 (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Вчимося читати. Частина 1, 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга допомогає навчити легко дітей читати і водночас сприяє 
загальному розвитку дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63058  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 

"СІДКОН" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Загальна 

структура, мета та інформаційне наповнення твору "Информационно-
аналитическое исследование "Особенности влияния региональных 
экономико-политических элит в областях Украины накануне 
политических выборов. Финансово-промышленные группы (бизнес-
группы), имеющие значительное экономическое и политическое 
влияние в регионах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено узагальнену  аналітичну інформацію про структуру 
влади, структуру політичної еліти, бізнес-еліти, їх взаємозв'язки та 
ступінь впливу на політичну ситуацію в Україні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63059  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 

"СІДКОН" 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового-практичного характеру "Загальна 

структура, мета та інформаційне наповнення твору "Информационно-
аналитическое исследование "Внутриполитические процессы в 
областях Украины накануне политических выборов. Анализ 
расстановки политических сил в органах местной власти в регионах 
Украины. Возможности использования админресурса на местах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено узагальнену аналітичну інформацію про політичну 
та соціальну ситуації в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63060  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулик Катерина Віталіївна, Гриньова 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)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Авторська 

методика впровадження спортивно-оздоровчого та пізнавального 
маршруту пішохідного туристського походу для студентської молоді 
Харківською та Полтавською областями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63061  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіріяк Світлана Григоріївна  
 
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)  Методичний посібник "Формування позитивного іміджу в 

навчальному закладі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний посібник призначений для визначення іміджевої ситуації в 
навчальному закладі та шляхи її покращення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63062  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондрашов Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Символика, стилистика и 

корпоративный графический стиль группы компаний - "Евромед" 
(Euromed - Европа медицинская для Украины / Еuropa medyczna dla 
Ukrainy) / Символіка, стилістика і корпоративний графічний стиль 
групи компаній - "Евромед" (Euromed - Європа медична для України / 
Еuropa medyczna dla Ukrainy)" ("Символика, стилистика и 
корпоративный графический стиль группы компаний - "Евромед" 
(Euromed - Европа медицинская для Украины / Еuropa medyczna dla 
Ukrainy)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63063  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
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, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленнями "Площадка Подгурского "Светлячёк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63064  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
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, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленнями "Установка Подгурского "Полёт и Стрела"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63065  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флакс Владислав Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Атрибуция доходов Интернет-

магазина на основе прохождения покупателем воронки заказа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі відображені наукові дослідження та технічне застосування 
управління маркетинговим бюджетом, який базується на оцінці 
сегментів з угрупуванням по якостям рекламних каналів, продуктів та 
виконавців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63066  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грідіна Світлана Віталіївна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Концептуальна ідея велосипедної стійки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63067  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Олександр Михайлович  
 
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 "Космогностика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це теорія про еволюцію всесвіту, людини і керуючого початку - 
Вищого Розуму, Творця. Зінченко А.М. - фізик-ядерник, ІІ ступінь 
посвяти Рейки, разом з однодумцями заснував власну асоціацію 
Космогностики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63068  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бруєва Анастасія Ігорівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Модульні меблі "Перший кут"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63069  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бруєва Анастасія Ігорівна, Блажієвська Наталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Сходи з декоративною перегородкою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63070  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урванцева Світлана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Інвестиційне кредитування як метод фінансування 

інвестиційних проектів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено порівняльну характеристику основних форм фінансування 
інвестиційних проектів за участі кредитної установи. Запропоновано 
узагальнене визначення сучасності проектного фінансування та 
інвестиційного кредитування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63071  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед 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 "Ми за мирну країну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63072  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косовець Олена Павлівна  
 
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)  Електронний навчальний посібник "Основи роботи з базами даних"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник орієнтований на навчання учнів та студентів з особливими 
потребами за спеціальністю "Оператор комп'ютерного набору".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63073  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ірина Сергіївна, Прасол Дмитро Вікторович  
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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)  Методичний посібник "Проективні малюнкові методики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблений для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за спеціальністю "Психологія", з метою їх ознайомлення з 
основами психодіагностики, сутністю та особливістю застосування 
проективних методик, а також для використання практичними 
психологами, соціальними педагогами в закладах освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63074  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Ілюстрація "Фонд Олександра 

Співаковського "Освіта. Наука. Інновації" ("Фонд OSEF")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ілюстрація використовується як логотип Фонду Олександра 
Співаковського "Освіта. Наука. Інновації" та знаходиться на сайті 
http://spivakovsky.fund/. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63075  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad), Карась Артем 

Олександрович (Kerzo)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Snow (Blackisle Boogie)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63076  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad), Карась Артем 

Олександрович (Kerzo)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Chaotic"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63077  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Darklands"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63078  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Dіrty Dancers"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63079  
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Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Then Push"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63080  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Disintegration"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63081  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Evade The Sun"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63082  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "White Dew"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63083  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Horizons"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63084  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Doom"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63085  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
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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 "Reckoning Day"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63086  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутко Богдан Олександрович (Baghdad)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "To the Sand"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63087  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Логотип "Korop Film"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63088  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Горобчишин Олег Вікторович, Кічняєв 

Андрій Миколайович, Ляшок Вадим Ігорович, Сергієнко Ігор 
Антонович, Ткаленко Андрій Миколайович  
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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 встановлення ступеня збереженості 

архітектурних пам'яток з природного каміння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика створена за результатами виконання НДР Державного 
гемологічного центру України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63089  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Сурова Віра Миколаївна  
 
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 "Рекомендації щодо вдосконалення нормативно-

правових засад регулювання у сфері видобування, переробки і 
торгівельних операцій із природним камінням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендації розроблені за результатами виконання НДР Державного 
гемологічного центру України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63090  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Сурова Віра Миколаївна  
 
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 "Інформаційний масив даних про природне каміння 

України, яке доцільно видобувати старательським способом" ("БД 
"Інформамаційний масив")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних  розроблена на основі результатів науково-дослідної роботи. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63091  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєвцев Олександр Рудольфович, 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 діагностики облагороджених дорогоцінних 

каменів (встановлення факту та методу облагородження)" ("Методика 
діагностики облагороджених дорогоцінних каменів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метидока діагностики призначена для використання експертами-
гемологами ДГЦУ під час проведення експертизи облагороджених 
природних дорогоцінних каменів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63092  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Сергій Павлович, Безверхий Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір архітектури, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів архітектури "Ергономічні модульні малоповерхові 

споруди архітекторів Безверхих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63093  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгопол Алевтина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Збірка віршів Довгопол Алевтини"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63094  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баракат Саід Шаріф Мохамед Ісмаіл  
 
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 "ЖК "Днепровские очи" ("Residential complex 

"Dneprovskie ochi", RC "Dneprovskie ochi", Житловий комплекс 
"Дніпровські очі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63095  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батулін Вячеслав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Запитай..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63096  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батулін Вячеслав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Спасибо, жизнь!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63097  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кшевінський Анатолій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Економічна модель "Київська Русь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цьому проекті концептуально розкрито підхід у формуванні 
основного механізму управління, здатного представити Україну як 
сильну економічну державу. Україна досягне більш високого рівня 
розвитку зі створенням єдиного проекту, передусім у межах своєї 
території.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63098  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сівіцький Віктор Олександрович (Dark Viktor)  
 
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)  Рок-опера "Вера Совесть Правда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63099  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сівіцький Віктор Олександрович (Dark Viktor)  
 
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)  Збірка музичних творів буз тексту "Сейчас или Никогда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63100  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Полтавському товариству сільського господарства - 150 

років: віхи видатних діянь на благо України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкриті нові складові діяльності товариства на основі деталізованої 
оцінки та із залученням раніше невідомих документальних джерел. 
Автор основну увагу звернув на особливості в організації науково-
дослідного забезпечення, важливе місце посідає питання розбудови та 
становлення кооперативного руху протягом 1865-1920 рр. минулого 
століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63101  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Від Погарського навчально-зразкового господарства до 

Гадяцької сільськогосподарської дослідної станції, або історія 
подарунку купця В.В. Бойка полтавській громаді (до 150-річчя 
Полтавського товариства сільського господарства та 95-річчя 
Полтавської державної аграрної академії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії методом історико-наукового аналізу вперше розглянуто 
проект створення навчально-зразкового господарства у маєтку купця 
В.В. Бойка у с. Погаршина Погарської волості Гадяцького повіту 
Полтавської губернії протягом 1981-1909 рр.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63102  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверкина Марина Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій: 

теорія, методологія, практика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії проаналізовано зарубіжний досвід забезпечення стійкого 
розвитку міст та агломерацій. Автором вперше розроблено теорію 
забезпечення стійкого розвитку міст і агломерацій на національному 
рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63103  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельяненко Ярослав Вікторович, Мирний Сергій Вікторович, 

Науменко Дмитро Олексійович  
 
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)  Карта "Чорнобильська зона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63104  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катічев Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Election Analytics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
За допомогою веб-додатку здійснюється обробка оперативних даних 
про хід та результати голосування (паралельний підрахунок голосів), 
отриманих безпосередньо користувачем з виборчих дільниць в рамках 
діючого законодавства України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63105  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катічев Олександр 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 "Мобільний додаток "Election Analytics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою мобільного додатку здійснюється обробка оперативних 
даних про хід та результати голосування на виборчих дільницях у день 
голосування (паралельний підрахунок голосів), отриманих 
безпосередньо користувачем (спостерігачем) з виборчих дільниць в 
рамках діючого законодавства України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63106  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Would you Give Me a Hand"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про допомогу в скрутні моменти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63107  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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)  Музичний твір "Коли прийде твій час"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про чоловіка, який неодноразово намагався накласти на себе 
руки, так як вважав себе нещасною людиною. Та смерть прийшла до 
нього сама, коли він цього зовсім не хотів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63108  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Коли стихнуть зайві звуки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про великі зміни, які  здатні спрямувати хід історії у новому 
керунку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63109  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Люди їдять людей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кінець світу та виживання в даній ситуації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63110  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Waiting For The Doom"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про вміння радіти та насолоджуватися життям, навіть в ті 
моменти, коли здається, що попереду тільки темрява.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63111  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "The First Day"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Атмосферне інтро до альбому "Survival Folk". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63112  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "The Devil is in My Bones"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про боротьбу добра і зла в кожному з нас.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63113  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   Музичний твір "Кокаїн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казкова історія про звірів та ліс, в якому кояться дивні речі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63114  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Заноза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про душевні муки та сумніви. Про думки, що часом не дають 
заспокоїтися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63115  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Дорога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про дорогу, мається на увазі життєвий шлях, та перепони на 
шляху кожного з нас.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63116  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Було темно й тихо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кохання хлопця до дівчини-примари, яка давно померла, а її 
привид і досі блукає ночами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63117  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Impossible Dream"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про мрії та цілі в житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63118  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Iron and Stone"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про війну та про те, як речі, які ми любимо і цінуємо, в один 
момент перетворюються на залізо і камінь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63119  
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Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Mon Ami"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про дружбу у найскладніші моменти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63120  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конашков Олександр Іванович, Конашков Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Генератор оксидантного газу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка генератора призначена для очищення питної і технічної води 
найбільш ефективним способом. Розроблений генератор оксидантного 
газу, що використовує процес електролізу, а також надані технічні 
характеристики анода та катода.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63121  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Авжеж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія хлопця, що зрозумів буквально прислів'я: "Що посієш - те й 
пожнеш", що привело його до в'язниці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63122  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "By My Side"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кохання між хлопцем та дівчиною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63123  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Billy Boy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія хлопця на ім'я Біллі, який страшно любив жінок. І ця любов 
його згодом згубила.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63124  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Billy Boy (Intro)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Передісторія до пісні про Біллі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63125  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Розлилася вода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про наявність соціальної позиції та необхідність виражати свою 
думку, щоб впливати на майбутнє.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63126  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Останній цвях в домовину"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня соціального характеру про ситуацію в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63127  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "Devil Got Too Much Business"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про спокусу та те, як з нею боротися.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63128  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Boole (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 "I Will Take You To My Grave"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія зрадливої жінки, що вирішила отруїти свого чоловіка задля 
життя з коханцем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63129  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Олексій Олександрович, Козлюк Альона 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 "Інформаційна система проектування пневматичних 

шин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реалізована система автоматизованого проектування побудови моделі 
пневматичної шини з урахуванням її внутрішньої багатошарової 
будови. Створена інформаційна система, яка будує шину, розраховує 
напружено-деформований стан, експлуатаційні характеристики, 
похибку та виводить результати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63130  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлана Славіна (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 віршів "Откровенья счастливой женщины"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка поетичних творів, які мають ліричну, соціальну та 
автобіографічну спрямованість. Поетичні твори, які увійшли до збірки, 
були написані у різний час із 2008 року до сьогодні, загалом 78 
поетичних творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63131  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамарнік Ілля Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Ее звали Сердце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі описані одкровення, бажання, вчинки дівчини з незвичайним 
ім'ям Серце. Суть імені рухає вчинками героїні протягом всього її 
життя. В книзі поєднуються історії теперішнього часу і події далекого 
минулого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63132  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанов Антон Анатолійович ("Корум")  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Черный альбом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів за мотивами літературних творів Дж.Р.Р. Толкієна 
"Сільмарілліон" та інших, тематичні літературні "Чорні вечори" на 
костюмованих рицарських фестивалях прихильників жанру фентезі та 
авторські пісні, родовід автора віршів - Міхай та Хлотан Картан разом 
із Петром І.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63133  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанов Антон Анатолійович ("Корум"), Кафтанова Юлія 

Вікторівна (автор К.305)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір "Рассвет на закате"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір-жарт про те, як Сигурд Ярроу Дев'ятикратний з удавом Зу, Соллі 
Мінливий з вовками, Пустотник Даймон і Біс Марцелл відправилися в 
пенати Вічних ставити питання Батькам. Як світ вивернувся, 
відкривалися Двері в Безодню, повстали боги в Пенатах вічних і 
відправилися закривати всі Двері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63134  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанов Антон Анатолійович ("Корум")  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Коготь дракона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів за мотивами епосу Дж.Р.Р. Толкієна "Сільмарілліон" та 
інших відомих авторів, тематичні вірші, присвячені костюмованим 
рицарським фестивалям фентезі, жарти, спогади про службу в армії. 
Жартівливі тематичні вірші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63135  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Людко Ніна Адамовна  
 
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 для учнів Х-ХІ класів загальноосвітньої школи 

"Молодша медична сестра з догляду за хворими" та слухачів курсів 
"Косметик-масажист"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальні плани, програми та методичні рекомендації професійного 
навчання учнів Х-ХІ класів загальноосвітньої школи з професії. 
Висвітлені питання професійної діяльності молодших медичних сестер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63136  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Людко Ніна Адамовна  
 
Повне ім'я або 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 "Методичний посібник "Медичне забезпечення безпеки 

дорожнього руху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний план, програма, алгоритм, методичні рекомендації до 
організації освітнього процесу підготовки водіїв транспортних засобів, 
призначені для слухачів автошкіл, інструкторів та викладачів 
предмету "Правила дорожнього руху".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63137  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренчук Ігор Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "ПЕРСПЕКТИВА 

ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63138  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балим Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних до веб-сайту "DENSOT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма з базою даних призначена для проведення 
навчання на веб-сайті онлайн і дозволяє спілкуватися учневі з 
вчителем через будь-які пристрої, підключені до мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63139  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Любов Олегівна  
 
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)  Пригодницька повість "Пригоди семивершників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасні невигадані герої, звичайні школярі однієї з київських шкіл, 
потайки від дорослих вирушають у невелику подорож, щоб якомога 
швидше знайти скарб. Друзі опиняються в місцевості, де колись бував 
славнозвісний Кобзар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63140  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Віталій Віталійович, Артюх Дмитро Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художнє оформлення щоденника "STUDENT'S BOOK"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63141  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кармазіна Катерина Віл'ямівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Крепость Королевы Боны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой потрапляє до деструктивної організації та закохується 
у жінку ідеолога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63142  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снітко Валерій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Маркетинговое решение 

по привлечению клиентов в предприятия общественного питания"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета маркетингового рішення - збільшення відвідуваності як закладів 
швидкого харчування, так і кафе та ресторанів, шляхом застосування 
сучасних комп'ютерних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63143  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капарулін Юрій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Олександр Рябінін-Скляревський: інтелектуальна 

біографія історика (1878-1942 рр.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено життєвому і творчому шляху військогово та 
історика О. Рябініна-Скляревського, що висвітлений в жанрі 
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інтелектуальної біографії. Призначена для науковців, викладачів 
історії, вчителів, студентів і всіх, хто цікавиться історичним 
дослідженням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63144  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрєєв Віталій 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)  Монографія "Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії 

вченого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії на основі опублікованих та архівних документів, згадок 
сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію визначного 
українського історика Віктора Платоновича Петрова (1894-1969).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63145  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
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 "Chase"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63146  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
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  "I found you"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63147  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2015  
 
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 "Calling my name"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63148  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович  
 
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 "SYNERGETICS" (презентація 

синергетичного підходу до створення автомобільних комп'ютерних 
систем)" ("SYNERGETICS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63149  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Автомобільна мехатроніка" 

(термінологічний довідник - електронний ресурс з автомобільної 
мехатроніки)" ("Автомехатроніка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для аналізу музичних смаків за 
аудіозаписами в соцмережі, визначення улюблених виконавців на 
основі фактично збережених користувачем аудіозаписів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63150  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Публікація інформації 

про обробку електронної черги" ("ТЗ. Публікація інформації про 
обробку електронної черги")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання до вимог документа з метою 
відображення в інтерфейсі фактичної черги обробки співробітниками 
митного органу електронних нарядів, що подані експедиторами".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63151  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Звітність для 

відповідальних співробітників філії ДП "АМПУ" ("ТЗ. Звітність для 
відповідальних співробітників філії ДП "АМПУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання для реалізації можливості формування 
звітності у формі "Звіту про результати відвідування та призначення 
форм контролю", та "Звіту про оформлення дозволу на виїзд 
залізничним транспортом".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63152  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Модуль приймання 

повідомлень з ІСПС для ІФ ДП "АМПУ" ("ТЗ. Модуль приймання 
повідомлень з ІСПС для ІФ ДП "АМПУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання з метою дотримання вимог щодо 
передачі у вигляді електронних документів інформації, щодо реєстрації 
наряду експедитора на вивіз контейнера з території філії та дозволу 
митної служби на відвантаження вказаних у наряді контейнерів на 
транспортний засіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63153  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Передача інформації 

про прибуття вагонів до ОФ ДП "АМПУ" на СК" ("ТЗ. Передача 
інформації про прибуття вагонів до ОФ ДП "АМПУ" на СК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання до вимог документа з метою 
відображення в інтерфейсі в рамках проекту "Інформаційна система 
портового співтовариства" деталізації вимог документа у обсязі 
вказаного модуля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63154  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Звітність про 

результати розгляду питання щодо надання "вільної практики" 
контролюючими органами" ("ТЗ. Звітність про результати розгляду 
питання щодо надання "вільної практики" контролюючими 
органами")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання на модифікацію основних модулів з 
метою реалізації можливості формування інформації по конкретному 
суднозаходу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63155  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Зміна друкованої 

форми наряду" ("ТЗ. Зміна друкованої форми наряду")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання стосовно змін друкованої форми 
наряду відповідно до вимог. Така форма має бути реалізована згідно 
наказу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63156  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Відображення 

інформації по контейнерам, що навантажені" ("ТЗ. Відображення 
інформації по контейнерам, що навантажені")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Технічним завданням передбачено: створення режиму перегляду 
контейнерів, відкриття для перегляду наряду, яким було оформлено 
контейнер, правила відбору контейнерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63157  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Зазначення причини 

згідно затвердженого переліку при призначенні технічних засобів 
контролю на митниці" ("ТЗ. Зазначення причини згідно затвердженого 
переліку при призначенні технічних засобів контролю на митниці")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання передбачає внесення змін до структури 
документа з метою реалізації можливості співробітнику митниці при 
введенні вказувати опис для ознайомлення клієнтом, причини 
призначення технічних засобів контролю та вводити додатковий опис. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63158  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Оформлення квітанції 

МД-1" ("ТЗ. Оформлення квітанції МД-1")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання на модифікацію основних модулів з 
метою реалізації можливості формування інформації щодо списків 
нарядів, за якими потрібно оформити квитанцію МД-1 на запит 
інспектора митниці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63159  
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Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Доповнення модуля 

оформлення квитанції МД-1" ("ТЗ. Доповнення модуля оформлення 
квитанції МД-1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання на модифікацію основних модулів з 
метою надання можливості співробітнику митниці вказувати або 
анулювати відмітку "Недостатньо коштів для оформлення квитанції 
МД-1".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63160  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Оформлення 

експедитором заявки на проведення робіт" ("ТЗ. Оформлення 
експедитором заявки на проведення робіт")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання на модифікацію основних модулів з 
метою реалізації можливості формування інформації, доступної 
експедитору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63161  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Звіт для ДП "АМПУ" 

про результати надання "вільної практики" ("ТЗ. Звіт для ДП 
"АМПУ" про результати надання "вільної практики")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання на модифікацію основних модулів 
реалізації можливості формування списку, в якому відображено 
кількість суден, поданих для оформлення "вільної практики", та 
кількість суден, яким надано оформлення "вільної практики".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63162  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Модуль відправки 

повідомлень з ІСПС для ІФ ДП "АМПУ" ("ТЗ. Модуль відправки 
повідомлень з ІСПС для ІФ ДП "АМПУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання для інтеграції з інформаційної системи 
Іллічівської філії шляхом передачі електронних документів про видачу 
перепустки на підставі інформації з наряду експедитора на вивіз 
контейнера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63163  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Звіт для ДП "АМПУ" 

за результатами візування та призначення ФТК" ("ТЗ. Звіт для ДП 
"АМПУ" за результатами візування та призначення ФТК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання для оптимізації роботи та забезпечення 
можливості формування списку по даті візування наряду у 
виробничому порту за період.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63164  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Внесення змін в 

алгоритм формування електронної черги" ("ТЗ. Внесення змін в 
алгоритм формування електронної черги")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання на внесення змін до існуючого модуля, 
що має підвищити прозорість процедур оформлення вантажів та 
дотримання порядку реалізації нової технології електронної черги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63165  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Створення модуля 

"Правоохоронні органи" ("ТЗ. Створення модуля "Правоохоронні 
органи")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання з метою реалізації можливості ведення 
та відображення результатів обробки "Маркера", відображення для 
кожного існуючого маркера списку нарядів експедитора тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63166  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Внесення доповнень в 

модуль "Вільна практика" ("ТЗ. Внесення доповнень в модуль "Вільна 
практика")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання для внесення змін до існуючого модуля 
у зв'язку з вимогами Державної екологічної інспекції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63167  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Обмеження щодо 

кількості одночасно відкритих нарядів у модулі "Контролюючі 
органи" ("ТЗ. Обмеження щодо кількості одночасно відкритих нарядів 
у модулі "Контролюючі органи")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання до вимог документа PCS-PD-TZ з 
метою відображення в інтерфейсі фактичної черги обробки 
співробітниками митного органу електронних нарядів, що подані 
експедиторами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63168  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Внесення змін до 

модуля "Правоохоронні органи" ("ТЗ. Внесення змін до модуля 
"Правоохоронні органи")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання для створення нового модуля, що має 
підвищити прозорість процедур оформлення вантажів та оптимізувати 
залучення контрольних процедур.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63169  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Внесення змін в 

модуль формування звітності" ("ТЗ. Внесення змін в модуль 
формування звітності")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання на внесення змін до існуючого модуля у 
зв'язку з виробничою необхідністю філіалів ДП "АМПУ". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63170  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Надання доступу до 

попередньої інформації правоохоронним органам" ("ТЗ. Надання 
доступу до попередньої інформації правоохоронним органам")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання для створення нового модуля з метою 
підвищення прозорості процедур оформлення вантажів та оптимізації 
залучення контрольних процедур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63171  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Взаємодія з НТП ТОВ 

"Євротермінал" ("ТЗ. Взаємодія з НТП ТОВ "Євротермінал")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання з метою внесення змін до існуючого 
модуля у зв'язку з реалізацією заходів щодо розширення електронного 
документообігу в портах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63172  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Внесення доповнень до 

модуля контролюючих органів для відображення інформації по 
нарядам" ("ТЗ. Внесення доповнень до модуля контролюючих органів 
для відображення інформації по нарядам")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання для внесення змін до існуючого модуля 
інформаційної системи портового співтовариства у зв'язку з вимогами 
Прикордонної служби України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63173  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Блок Диспетчер - 

Контроль за переміщенням автотранспорту" ("ТЗ. Блок Диспетчер - 
Контроль за переміщенням автотранспорту")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання з метою внесення змін до існуючого 
модуля у зв'язку з  вимогами митниці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63174  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Внесення змін до 

модуля ДП "АМПУ" для надання інформації з оформлених нарядів" 
("ТЗ. Внесення змін до модуля ДП "АМПУ" для надання інформації з 
оформлених нарядів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання з метою модифікації основних модулів 
на підставі вимог морської безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63175  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Внесення змін до 

модуля відправлення інформації в ІФ та ЮФ ДП "АМПУ" ("ТЗ. 
Внесення змін до модуля відправлення інформації в ІФ та ЮФ ДП 
"АМПУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання до вимог документа PCS-PD-TZ з 
метою відображення в інтерфейсі фактичної черги обробки 
співробітниками митного органу електронних нарядів, що подані 
експедиторами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63176  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Оформлення 

електронної перепустки АОМП з використанням ІСПС для постійних 
перепусток" ("ТЗ. Оформлення електронної перепустки АОМП з 
використанням ІСПС для постійних перепусток")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання з метою оформлення експедитором в 
ІСПС документа "Електронний наряд-доповнення/Заявка для 
отримання Електронної перепустки".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63177  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Внесення змін до 

модуля прийому інформації ІСПС, модуля відправлення інформації в 
ІФ та ЮФ ДП "АМПУ" ("ТЗ. Внесення змін до модуля прийому 
інформації ІСПС, модуля відправлення інформації в ІФ та ЮФ ДП 
"АМПУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання для внесення змін до модуля у зв'язку 
зі зміною структури документа "Суднозаход".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63178  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. Доповнення документа 

"Електронна перепустка" інформацією, яка необхідна НТМ" ("ТЗ. 
Доповнення документа "Електронна перепустка" інформацією, яка 
необхідна НТМ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання у зв'язку з впрвадженням в 
експлуатацію модуля передачі інформації в ІС НТМ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63179  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічне завдання. ІСПС" ("ПЗ. ІСПС")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізоване технічне завдання є основним документом, який визначає 
вимоги та послідовність проектування, розробки і впровадження 
інформаційної системи портового співтовариства Одеського порту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63180  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Загальний опис. ІСПС" ("ЗО. ІСПС")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Загальний опис комплексу програмно-апаратних засобів для 
автоматизації обробки, зберігання та передачі інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63181  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Зразок договору. Про надання доступу до 

інформаційної системи портового співтовариства ("Державний 
орган")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зразок договору стосується надання доступу з боку ЦОД користувачеві 
до ІСПС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63182  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Зразок договору. Про надання доступу до 

інформаційної системи портового співтовариства ("Адміністрація")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зразок договору стосується надання доступу з боку ЦОД користувачеві 
до інформаційної системи портового співтовариства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63183  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Зразок договору. Про надання доступу до 

інформаційної системи портового співтовариства ("Морський агент")"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зразок договору стосується надання доступу з боку ЦОД користувачеві 
до інформаційної системи портового співтовариства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63184  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Зразок договору. Про надання доступу до 

інформаційної системи портового співтовариства ("Портовий 
оператор")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зразок договору стосується надання доступу з боку ЦОД користувачеві 
до інформаційної системи портового співтовариства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63185  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Зразок договору. Про надання доступу до 

інформаційної системи портового співтовариства ("Перевізник")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зразок договору стосується надання доступу з боку ЦОД користувачеві 
до інформаційної системи портового співтовариства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63186  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович, Хабаров 

Володимир Остапович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Інтерактивна оцінка і 

оперативна діагностика експлуатаційного стану автомобільних доріг 
(розгорнута постановка задачі)" ("Інтерактивний автодорожній 
моніторинг")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Презентація рішень щодо реєстрації, накопичення та узагальнення 
даних про оперативну ситуацію і стан середовища дорожнього руху за 
допомогою простих інструментальних засобів у режимі реального часу 
та досвіду людини-експерта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63187  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плис Максим Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделі прогнозування потужності 

газотурбінної електростанції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені моделі призначенні для дослідження електростанції 
комбінованого циклу. В моделях використанно нечіткі технології 
ідентифікації, а саме нечіткі бази знань Сугено та Мамдані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63188  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович  
 
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 "Автоніка" (презентація 

результатів дослідження зі створення автомобільних комп'ютерних 
систем - АКС)" ("СІ МТС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63189  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович  
 
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 "Інформаційна технологія 

створення автомобільних комп'ютерних систем - АКС (конспект 
лекцій зі створення автомобільних комп'ютерних систем - АКС)" ("ІТ 
АКС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63190  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович  
 
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 "Транспортная телематика 

(презентация профессиональной деятельности по созданию 
автомобильных компьютерных систем - АКС)" ("СИ АКС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63191  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венцель Євген Сергійович, Щукін Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Аналітична залежність зміни сумарної 

вірогідності безвідмовної роботи робочого обладнання автогрейдера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновано аналітичну залежність безвідмовної роботи 
робочого обладнання автогрейдера, у складі якої увійшли параметри 
зносу, динамічне і знакозмінне навантаження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63192  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович  
 
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 "Вступ до системної інженерії 

(навчально-методичний посібник для підготовки системних інженерів з 
автомобільних комп'ютерних систем - АКС)" ("СТАРТ СІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено початкові відомості про системну інженерію як нове 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій на 
автомобільному транспорті із створення та експлуатації автомобільних 
комп'ютерних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63193  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Алексієв Володимир Олегович  
 
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 "Розподілені телематичні 

транспортні системи (презентація постановки задачі дослідження 
інформаційного аналізу та синтезу розподілених телематичних 
транспортних систем)" ("DISTRYBYTED TELEMATICS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63194  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Володимир Ілліч, Братченко Олександр Васильович, 

Бобрицький Сергій Владиславович, Громов Володимир Ігорович, 
Анацький 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 "Зубомер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З використанням запропонованої комп'ютерної програми здійснюється 
визначення товщини зубців зубчатих коліс за їх цифровими знімками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63195  
 
Дата реєстрації авторського права  25.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  PASHA TRIMBEATER (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 композицій "Conversation, Festival, Jump"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63196  
 
Дата реєстрації авторського права  25.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гейченко Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Словесно-графічний твір "Знайдено в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з словосполучення, виконаного літерами 
кирилиці блакитного кольору, де прийменник "в" розміщенний в 
середині стилізованої мітки жовтого кольору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63197  
 
Дата реєстрації авторського права  25.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гембара Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Квіти на вікні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63198  
 
Дата реєстрації авторського права  25.12.2015  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 

підсистеми "Оформлення документів, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", в частині 
оформлення, видачі, обміну, переоформлення, продовження строку дії, 
пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та 
знищення проїзного документа біженця та посвідчення особи без 
громадянства для виїзду за кордон, а також спеціальне програмне 
забезпечення підсистеми взаємодії для оформлення, видачі, обміну, 
переоформлення, продовження строку дії, пересилання, вилучення, 
повернення державі, визнання недійсними та знищення посвідчення 
особи моряка та посвідчення члена екіпажу, що оформлюються 
Мінінфраструктури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для забезпечення процесів 
оформлення документів, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус, в частині оформлення, 
видачі, обміну, переоформлення, продовження строку дії, пересилання, 
вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення 
проїзного документа біженця та посвідчення особи без громадянства 
для виїзду за кордон, а також спеціальне програмне забезпечення 
підсистеми взаємодії для оформлення, видачі, обміну, переоформлення, 
продовження строку дії, пересилання, вилучення, повернення державі, 
визнання недійсними та знищення посвідчення посвідчення особи 
моряка та посвідчення члена екіпажу, що оформлюються 
Міністерством інфраструктури України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63199  
 
Дата реєстрації авторського права  25.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варениця Павло Сергійович (EPOLETS)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Залиш мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63200  
 
Дата реєстрації авторського права  25.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беляєв Василь Васильович, Зайончківський Володимир 

Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 

прикладних інформаційних технологій" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце "Оператор 

друку" ("АРМ "Оператор друку")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації робіт з 
підготовки документів до друку в рамках процесів друкарської 
технологічної дільниці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63201  
 
Дата реєстрації авторського права  25.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Дмитро Юрійович, Беляєв Василь Васильович, 

Зайончківський Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 

прикладних інформаційних технологій" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-технологічний комплекс 

"Програмний комплекс для виготовлення та обліку документів з 
персональними даними" ("ПТК "Програмний комплекс для 
виготовлення та обліку документів з персональними даними")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс призначено для обміну пакетами заявок між вузлами 
інформаційно-виробничої системи, проведення операцій виробництва 
та обліку документів, автоматизації робіт з підготовки документів до 
друку на друкарській дільниці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63202  
 
Дата реєстрації авторського права  25.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 

прикладних інформаційних технологій" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце "Винесене 

виробництво" ("АРМ "Винесене виробництво")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для обміну пакетами заявок між 
вузлами інформаційно-виробничої системи, проведення операцій 
виробництва та обліку документів, а саме: формування PDF-файлу для 
друку та супровідного XML-файлу; прийому CSV-файлів с даними про 
чипи; друку супровідної документації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63203  
 
Дата реєстрації авторського права  25.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Негрич Світлана Хатипівна  
 
Повне ім'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 "Манесла. Добро побеждает зло" 

("Манесла")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей твір незвичайний - у жанрі екзотеричної автобіографії, на основі 
щоденників, з сильними переживаннями першої закоханності, 
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сімейними драмами, комедійними сюжетами, а головне - з 
дивовижними, правдивими, містичними явищами, схожими на казку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63204  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Генадій Олександрович, Корчагин Микола Михайлович, 

Бобирьов Евген Григорович, Антикова Юлія Вікторівна, Коцар Олена 
Михайлівна, Тшинюк Олег Володимирович, Садовий Владислав 
Олександрович, Тихонов Игор Петрович, Похольченко Всеволод 
Степанович, Петров Олександр Иванович  

 
Повне ім'я або 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 робота "Региональный комплекс в области 

энергоэффективности и энергосбережения для решения социально-
экономических проблем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63205  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Тетяна Олександрівна, Драч Анна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний 

університет" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна  програма "English for philologists: aspect of reading"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для навчання майбутніх учителів англійської 
мови, яка ґрунтується на принципах циклічності та поетапності 
навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63206  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія Борисівна  
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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 "Методичний посібник для вчителів 

зарубіжної літератури з мультимедійним додатком"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить розробки уроків з вивчення творів зарубіжних авторів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63207  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
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 (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Поетична збірка "Рута Богдан. Лірика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка представляє роздуми автора над вічними питаннями буття, 
знайомить з її світобаченням, передає почуття та переживання, 
розкриває внутрішній світ поетеси.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63208  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ялагузян Дмитро Вартанович  
 
Повне ім'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 "THE. Книга Первая: FBD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63209  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюк 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 "Визначення оптимальної партії замовлення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення оптимального розміру партії 
замовлення швидкопсувної продукції з метою її реалізації у мережі 
роздрібної торгівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63210  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюк Максим 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)  Науковий твір "Дослідження на імітаційній моделі доставки і 

реалізації баштанних культур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено методику розробки імітаційної моделі, що описує процес 
доставки і реалізації баштанних культур у мережі роздрібної торгівлі. 
Представлено результати досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63211  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Матвейчик Василь Петрович, 

Грищук Олександр Казимирович, Цюман Микола Павлович  
 
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 твір наукового характеру "Методи системного аналізу 

властивостей автомобільної техніки: навчальний посібник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Викладені загальні питання системного аналізу і особливості його 
застосування при дослідженні властивостей автомобільної техніки. 
Значна увага приділена особливостям математичного моделювання і 
оцінювання функціональних, економічних і екологічних властивостей 
об'єктів автомобільної техніки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63212  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир Петрович, Лановий Олександр Тимофійович, 

Єресов Володимир Іванович, Корчевська Аліна 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Проектування 

складної транспортної системи "Учасники дорожнього руху - 
Транспортні потоки - Дорожні умови - Дорожньо-транспортне 
середовище"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведений системний аналіз структури та функціональної системи 
"Учасники дорожнього руху - Транспортні потоки - Дорожні умови - 
Дорожньо-транспортне середовище" з метою забезпечення безпеки 
найуразливіших учасників дорожнього руху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63213  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир Петрович, Лановий Олександр Тимофійович, 

Єресов Володимир Іванович, Корчевська Аліна 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Формалізована 

схема управління складною транспортною системою "Учасники 
дорожнього руху - Транспортні потоки - Дорожні умови - Дорожньо-
транспортне середовище"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Активне управління системою "Учасники дорожнього руху - 
Транспортні потоки - Дорожні умови - Дорожньо-транспортне 
середовище" відкривають перспективи для обґрунтованого 
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покращання дорожніх умов, зниження дорожньо-транспортних витрат, 
підвищення безпеки руху та безпеки найуразливіших учасників 
дорожнього руху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63214  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артём Орбелян (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 "Признание"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63215  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Оксана Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "А света там нет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63216  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водяник Аркадій Аркадійович, Братушка Едуард Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ілюстрований літературний твір "Настільна гра "Зараження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Опис настільної гри-стратегії медичного спрямування, де гравці 
захоплюють організм, граючи за збудників хвороб. У процесі гравці 
застосовують свій розум та логіку для формування своєї власної 
стратегії гри. Гра розрахована від 2-х до 6-ти гравців будь-якого віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63217  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симуніна Юлія Миколаївна (Юлія Лебедєва)  
 
Повне ім'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 "Лебедева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63218  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симуніна Юлія Миколаївна (Юлія Лебедєва)  
 
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 "Плывут весны посланники"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли вірші, в яких відображено думки та почуття 
авторки, її погляди на життя, оточуюче середовище, людські стосунки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63219  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Іван Сергійович, Соловйов Олексій Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Попередження поширення фальсифікованих лікарських 

засобів на міжнародному та національному рівні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей твір призначено для науковців, аспірантів, студентів юридичних 
та медичних учбових закладів, юристів-практиків, підприємців та 
організацій, що приймають участь у забезпеченні обігу лікарських 
засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63220  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкова Олександра Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Похідний твір "Українська рапсодія" ("Калина")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63221  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапіжак Оксана Миронівна  
 
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)  Твір науково-практичного характеру "Психотерапевтичні карти для 

роботи з наслідками психологічної травми і психотерапевтичні карти 
для роботи з волонтерами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психотерапевтичні карти для роботи  з наслідками психологічної 
травми і психотерапевтичні карти для роботи з волонтерами, 
призначені для роботи з психологічною травмою, зокрема, для 
учасників АТО і волонтерів, котрі перебували в зоні бойових дій. 
Можуть бути застосовані при психотравмах різного характеру та 
постравматичному стресовому розладі. Матеріали представлені 
українською та російською мовами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63222  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапіжак Оксана Миронівна  
 
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)  Твір науково-практичного характеру "Психотерапевтичні карти для 

рефлексії і аналізу ролі психотерапевта і окремих сторін професійної 
психотерапевтичної практики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психотерапевтичні карти, призначені як для практикуючих 
психотерапевтів, так і для кандидатів у психотерапевти, які розпочали 
власну практику. Карти стосуються глибинно-психологічних 
напрямків психотерапіїї. Матеріали представлені українською та 
російською мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63223  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
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 (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Стихотворения для детей и их заботливых родителей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник складений із тридцяти віршованих творів для дітей 5-10 років 
та сімох віршованих творів для дорослих різних форм і жанрів, у яких 
автор спробував передати своє світовідчуття і свій погляд на прості, 
але важливі для кожної людини речі: любов, дружбу, душевні 
переживання та багато іншого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63224  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медова Даша Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ти такий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63225  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіманюк Валерія Миколаївна  
 
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 наукового характеру "Визначення ціни ліцензії 

(методичні вказівки для студентів денної форми навчання 
спеціальності 8.18010011 "Інтелектуальна власність")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках розглянуто оцінювання ринкової вартості 
об'єктів права інтелектуальної власності за допомогою існуючих 
підходів та методів оцінювання, виявлення їх переваг та недоліків, 
удосконалення алгоритму оцінювання об'єктів права інтелектуальної 
власності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63226  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюх Світлана Миколаївна  
 
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 "Проектування систем промислової безпеки. 

Частина 1: методичні вказівки до практичних занять для студентів 
спеціальності 7(8). 010104.14 Професійна освіта. Охорона праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі містяться приклади розрахунків елементів обладнання та 
виробничих процесів, що призначені для забезпечення необхідного 
рівня оволодіння навчальним матеріалом, формування умінь і навичок 
виконання кваліфікованих розрахунків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63227  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лис Юлія Станіславівна   
 
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 "Безпека життєдіяльності: методичні вказівки до 

практичного заняття "Навчання питанням безпеки життєдіяльності" 
для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки  
6.010104  "Професійна освіта. Охорона праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто навчання й перевірка знань із питань охорони 
праці та пожежної безпеки, містяться тестові завдання, картки завдань, 
індувідуальні завдання для забезпечення необхідного рівня оволодіння 
навчальним матеріалом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63228  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнитська Майя Борисівна  
 
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 "Проектування систем промислової безпеки. 

Частина 2: методичні вказівки до практичних занять для студентів 
спеціальності 7(8). 010104.14 Професійна освіта. Охорона праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі містяться теми, стислі теоретичні відомості, порядок 
виконання та варіанти завдань до практичних занять з дисципліни. 
Може бути корисним під час самостійного вивчення дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63229  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіпоренко Ганна Сергіївна  
 
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)  Літературний твір наукового характеру "Моніторинг середовища 

існування: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів 
спеціальності 6.010104 "Професійна освіта. Охорона праці."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено загальні положення щодо організації моніторнигу 
поверхневих вод та нормування їх якості. До кожної лабораторної 
роботи наведено порядок її виконання, та приклад розрахунку та 
оформлення, контрольні питання для самоперевірки засвоєння 
теоретичного матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63230  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурсова Тетяна Миколаївна  
 
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 "Фундаментальні основи теплоенергетики та 

газопостачання. Частина "Фундаментальні основи газопостачання": 
конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Енергетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У конспекті розглянуті основні питання щодо газотранспортної ситеми 
України та експлуатації інженерних систем газопостачання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63231  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирисов Ігор Геннадійович  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Спеціальні питання компенсації 

реактивної потужності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Посібник присвячено питанням компенсації реактивної потужності. 
Призначений для студентів, аспірантів та буде корисним для 
викладачів дисциплін відповідного профілю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63232  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович, Андрієнко Петро Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування завантаженням головної 

енергетичної установки автономного електротехнічного комплексу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу керування режимами 
роботи головної енергетичної установки рухомих електротехнічних 
комплексів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63233  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович, Андрієнко Петро Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система прогнозування оптимальної 

траєкторії руху автономного електротехнічного комплексу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу проектування 
оптимальної траєкторії руху електротехнічних комплексів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63234  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович, Андрієнко Петро Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розрахунку параметрів тягової 

асинхронної машини з урахуванням насичення магнітних кіл"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу розрахунку 
параметрів роботи тягових асинхронних двигунів в режимах насичення 
та недонасидчення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63235  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович, Андрієнко Петро Дмитрович  
 
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 "Програма для проектування системи 

керування рухом автономного електротехнічного комплексу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу проектування 
системи керування рухом автономних електротехнічних комплексів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63236  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубашка Володимир Петрович  
 
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 "Моделювання технічних і соціальних систем 

[методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми 
навчання всіх інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей]"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63237  
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Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітюк Олег Борисович  
 
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 "Управління інтелектуальною власністю 

[методичні вказівки до практичних занять при кредитно-модульній 
організації навчального процесу для студентів денної форми навчання 
спеціальності 8.18010011 "Інтелектуальна власність"]"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки розраховані на студентів, які проводять свою 
підготовку в галузі об'єктів господарської діяльності, як об'єкта права 
інтелектуальної власності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63238  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматков Даніїл Ігорович  
 
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 "Основні напрямки розвитку та інновації в галузі 

метрології, стандартизації та сертифікації: методичні вказівки до 
курсового проектування студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 7.010104.35 "Професійна освіта. Метрологія, 
стандартизація та сертифікація"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках до курсового проектування з курсу наведено 
коротку інформацію щодо основних етапів проектування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63239  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Ал Нукарі Абдулкарим, Аль Насір Ейяд, 

Харапонова Олена Борисівна, Свіргун Ілля Степанович  
 
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)  Методичний посібник "Изменения концентрации катехоламинов в 

структурах мозга под влиянием вазопрессина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичному посібнику представлені результати визначення 
концентрації норадреналіну і дофаміну у фронтальній зоні неокортексу, 
смугастому тілі, медіальної частини таламуса, варолієвому мосту і 
гіпокампі головного мозку щурів в умовах стимуляції мнестичних 
процесів аргінін-вазопресином.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63240  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабчинський Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір містобудування, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір містобудування (складений твір) "Комплекс градостроительных 

решений для города Одесса, включающих в себя создание набережной 
на основе пирсов и волнорезов, создание гибких улиц внутри 
кварталов, линий коммуникаций в катакомбах, туннелей и паркингов 
под улицами, переноса порта в Хаджибеевский лиман, создание района 
Хаджибей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс  включає в себе створення набережної на основі пірсів і 
хвилерізів, зміну статуту зелених зон біля берега.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63241  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Коваленко Денис Володимирович, 

Брюханова Наталія Олександрівна, Корольова Наталія Валеріївна  
 
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 "Теоретико-методичні основи професійного 

навчання: навчальний посібник для викладачів, що здійснюють 
підготовку іноземних студентів у вищих навчальних закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У навчальному посібнику розлянуто теоретичні та методичні основи 
конструювання змісту освіти, аналіз та прогнозування мети навчання, 
діагностика стану навчального процесу конструювання навчальних 
матеріалів та вибір технологій навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63242  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розум Ігор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Протокол виборчої комісії та комісії з референдуму 

як предмет оскарження до адміністративних судів в порядку 
провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності 
виборчих комісій чи комісій з референдуму: теоретико-практичний 
вимір"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розум І.О. Протокол виборчої комісії та комісії з 

референдуму як предмет оскарження до адміністративних судів в 
порядку провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або 
бездіяльності виборчих комісій чи комісій з референдуму: теоретико-
практичний вимір // Вісник Запорізького національного університету. - 
2013. - №2(ІІ). - С. 151-158. 

 
Анотація   

В рамках проведення дослідження автором зроблено спробу здійснити 
змістовний аналіз теоретико-практичних аспектів оскарження до 
адміністративних судів протоколів виборчої комісії та комісії з 
референдуму в порядку провадження у справах щодо оскарження 
рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій чи комісій з 
референдуму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63243  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Олена Миколаївна, Сінельникова Марина Анатоліївна, 

Беспалько Юлія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Донецький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Статистична та динамічна стереохімія" Навчальний посібник (для 

студентів спеціальності "Хімія")   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Наведено програму курсу "Основи стереохімії". Розглянуто основіні 
розділи "Точкові групи симетрії", "Конформації. Конформаційний 
аналіз", "Конфігурації", "Топізм", "Асиметричний синтез". Кожний 
розділ висвітлює основні моменти теорії, приклади розв'язання 
практичних завдань та завдання для самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63244  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Микола Максимович, Горічко Мар'ян Віталійович, Швед 

Олена Миколаївна, Сінельникова Марина Анатоліївна, Беспалько 
Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Донецький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Фізичні методи дослідження в хімії" Навчальний посібник для 

самостійної роботи (для студентів спеціальності "Хімія" хімічного 
факультету)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено теоретичні основи з фізичних методів дослідження. Розкрито 
їх можливості та взаємозв'язок у хімічних дослідах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63245  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Луганцева Дарина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Концептуальна модель світильника "Х" для 

художників, дизайнерів, архітекторів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63246  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляр Михайло Анатолійович (Mickey Mic)  
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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 "I wish u j."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63247  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладкіх Світлана Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель зовнішньої реклами на 

великогабаритних об'єктах громадського наземного транспорту 
(автобусах, тролейбусах, трамваях) і рекомендуємі способи її втілення в 
стилі мінімалізм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63248  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевич Дарина Олегівна, Гладкіх Світлана Леонідівна, 

Бессарабова Олена Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель зовнішньої реклами на 

великогабаритних об'єктах наземного громадського транспорту 
(автобусах, тролейбусах, трамваях) в стилі постмодернізм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63249  
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Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Олексій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір інженерно-технічного, навчально-

методичного характеру "Методика організації мікрофонного поля при 
студійному та концертному звукозаписі академічного симфонічного 
оркестру з використанням мікрофонів AKG C 3000B, AKG C 4000B, 
AKG C 4500B-BC, AKG SolidTube"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розглядається запропонована автором методика організації 
мікрофонного поля при студійному та концертному звукозаписі 
академічного симфонічного оркестру і пов'язані із цим проблемні 
питання мистецького та інженерно-технічного характеру. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63250  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малий Ярослав Степанович  
 
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 "Подих любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63251  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасікова Алла Олександрівна, Фомін Георгій Володимирович, Ржанов 

Андрій Євгенович, Мельниченко Валентин Зіновійович, Карамевський 
Володимир Ігорович  

 
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 "Жучок"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Двох акторів драматичного театру, які приїхали на Кавказ на гастролі, 
захопили у полон бойовики. Щоб уникнути смерті вони згодні грати 
Чехова у "сучасній обробці". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63252  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугров Андрій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Заметки о технике 

игры на гитаре"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63253  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  VIRGINIA (псевдонім), Нештенко Олексій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Відеокліп "Perfect Day"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63254  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  VIRGINIA (псевдонім)  
 
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 "Вірю що колись"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63255  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубовська Софія Володимирівна, Висоцька Олена Володимирівна, 

Довнар Олександр Йосипович, Порван Андрій Павлович, Ніконов 
Вадим Володимирович  

 
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 "Визначення кінця інфаркту міокарда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена реляційна база даних визначення кінця інфаркту міокарда 
забезпечує відкритість, модифікованість та модульність структури як 
самої бази, так і системи, в якій вона використовуватиметься загалом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63256  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксенія Заставска (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 "Кружева судьбы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63257  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибак Тимофій Іванович, Гладьо Юрій Богданович, Сташків Микола 

Ярославович, Паламарчук Петро Васильович  
 
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 "Конвертер файлів для експериментальних 

даних РГСП-v 1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для підготовки до статистичної обробки 
результатів проведення експериментальних досліджень, проведених з 
використанням універсальної реєструючої системи для дослідження 
динамічних навантажень сільськогосподарських машин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63258  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Вікторова, Татьяна Викторова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Швидкий равлик" ("Быстрая улитка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63259  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти шифрування трафіку згідно 

ДСТУ ГОСТ 28147:2009"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
базових інтерфейсних функцій шифрування трафіку під використання 
в алгоритмічній мові програмування Pascal.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63260  
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Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонент аутентифікації користувачів за 

протоколом Kerberos"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
базових інтерфейсних аутентифікацій за протоколом  Kerberos 
користувачів під використання в алгоритмічній мові програмування 
Pascal.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63261  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонент конвертації багатосторінкового 

TIFF в формат PDF"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
базових інтерфейсних функцій конвертації багатосторінкового TIFF в 
форматі PDF під використання в алгоритмічній мові програмування 
Pascal.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63262  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти підтримки протоколу WebDAV"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
функцій підтримки протоколу WebDAV під використання в об'єктно-
орієнтованій мові програмування JavaScript. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63263  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти конвертації документів з 

форматів Microsoft Office в формат PDF"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
функцій конвертації документів MS Office в PDF під використання в 
об'єктно-орієнтованій мові програмування JavaScript.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63264  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль роботи зі сканерами за протоколом 

TWAIN з підтримкою браузерів на базі Chromium"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
функцій роботи зі сканером за протоколом TWAIN під використання в 
алгоритмічній мові програмування Pascal.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63265  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти для поштових розсилок з 

підтримкою протоколів SMPT та РОРЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
базових інтерфейсних функцій електронної пошти під використання в 
алгоритмічній мові програмування Pascal.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63266  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонента прямого доступу до СКБД MS 

SQL за технологією OleDB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
функцій СКБД MS SQL під використання в алгоритмічній мові 
програмування Pascal.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63267  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонента прямого доступу до СКБД Оракл 

з підтримкою технології Real Application Claster"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
функцій СКБД Оракл під використання в алгоритмічній мові 
програмування Pascal.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63268  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти візуального підписання 

документів PDF за алгоритмами RSA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
функцій візуального підписання документів PDF електронно-
цифровими підписами під використання в алгоритмічній мові 
програмування Pascal.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63269  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибков Олексій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЕНЖІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти роботи з електронно-цифровим 

підписом згідно ДСТУ 4145-2002"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
функцій роботи з електронно-цифровим підписом під використання в 
алгоритмічній мові програмування Pascal. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63270  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байдун Владислав Сергійович, Юріна Юлія Едуардівна (YURINA)  
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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 "Only your hold"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63271  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байдун Владислав Сергійович, Юріна Юлія Едуардівна (YURINA)  
 
Повне ім'я 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 "Few words"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63272  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байдун Владислав Сергійович, Юріна Юлія Едуардівна (YURINA)  
 
Повне ім'я 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 "Телепорт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63273  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байдун Владислав Сергійович, Юріна Юлія Едуардівна (YURINA)  
 
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)  Збірник музичних творів "The first one"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63274  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стыця (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "БЕСпорядок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Классика жанра", "Эпизоды", "Книга", 
"Бабосы", "Большой театр", "Ворошиловский стрелок", "Монолог 
солдат", "Скорая", "Мгновения".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63275  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Главник Олена Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Системная песочная терапия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Системна піскова терапія представлена техніками з описом загальних 
умов організації, необхідного оснащення, які використовуються 
спеціалістами в психотерапевтичній, консультативній, діагностичній 
та корекційно-розвивальній роботі з дітьми та дорослими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63276  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
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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 "Лишь мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63277  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашетних Олена Ігорівна (Кузіна Олена)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій реаліті-шоу "Білі та пухнасті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Теле- або Інтернет проект, у якому відомі люди (наприклад кандидати 
у мери м. Полтави), відповідають на незвичні запитання та виконують 
найнесподіваніші завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63278  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святенко Юлія 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)  Збірка малюнків "Дитяча проективна діагностична методика 

(метафоричні картки)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картки призначені для роботи з дітьми від 6 років. На 92-х картках 
зображені різні миттєві ситуації та емоції. Картки можуть бути 
використані у роботі психолога для діагностики емоційного стану 
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дитини, діагностики стосунків у родині, діагностики драматичних 
ситуацій, які пережила дитина.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63279  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 

Корольова Наталія Валеріївна, Литвин Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Методика професійного навчання: основні 

технології навчання. Методичні вказівки для самостійної роботи для 
всіх інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки по організації та плануванню  самостійної роботи 
призначено для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. У 
методичних вказівках наведено інформацію щодо характеристики 
видів організації самостійної роботи навчальної дисципліни "Методика 
професійного навчання: основні технології навчання".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63280  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 

Корольова Наталія Валеріївна, Литвин Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Методика професійного навчання: дидактичне 

проектування. Методичні вказівки для самостійної роботи: для всіх 
інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки по організації та плануванню  самостійної роботи 
призначено для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. У 
методичних вказівках наведено інформацію щодо характеристики 
видів організації самостійної роботи навчальної дисципліни "Методика 
професійного навчання: дидактичне проектування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63281  
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Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Любов 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 поезії "Намуркотів Котик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твори, що увійшли до збірки, написані для дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку. З них маленькі читачі дізнаються про 
пригоди домашніх улюбленців, світ безтурботних забав та веселощів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63282  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Finanskonstant (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Персонаж "Person one million" 

("Персонаж "Людина-мільйон")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Супергерой з унікальними  можливостями. Можливі сфери 
використання: герой для мультфільму, фільму, серіалу, коміксу та 
літературний герой книги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63283  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "Chained to You"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Пісня про те, що нерозривне кохання між людьми приводить до 
нав'язливого стану - прив'язаності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63284  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "Hey"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про те, як приємно буває поринати у власні думки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63285  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Наталя Юріївна, Бондар 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 "Методика оцінки інтегрального 

коефіцієнта якості обліково-аналітичної інформації при прийнятті 
рішень у системі економічної безпеки суб'єктів господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика присвячена встановленню кількісної оцінки надійності та 
достовірної інформації при прийнятті рішень у системі економічної 
безпеки суб'єктів господарювання різної організаційно-правової форми 
власності та галузевої належності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63286  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Олена Борисівна, Орлова Ліна Олександрівна  
 
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 "Моя Батьківщина - Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга присвячена виховуванню громадських почуттів, інтересу до 
пізнавання багатої історії України та бажанню вивчити державні та 
народні традиції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63287  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Павло Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Перспективная наука сегодня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі вдосконалено попередні розробки. Дані розробки 
основані повністю на міжнародних заявках РСТ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63288  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вей Аліса Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "В моих снах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня відноситься до популярної музики, орієнтована для широкої 
аудиторії, виконана у жанрі - "джаз-фанк".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63289  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вей Аліса Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Космодром"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня відноситься до популярної музики, орієнтована для широкої 
аудиторії, виконана у жанрі - "поп". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63290  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вей Аліса Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Мальчик недотрога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня відноситься до популярної музики, орієнтована для широкої 
аудиторії, виконана у жанрі - "румба". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63291  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вей Аліса Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "О душа мятежная моя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня відноситься до популярної музики, орієнтована для широкої 
аудиторії, виконана у жанрі - "джаз". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63292  
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Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вей Аліса Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Я тебя нарисую однажды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63293  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремінська Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичний посібник "Способ обработки ногтей и нанесения гель-

лака "Anderвстык" под глубокую кутикулу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор створив новий спосіб обробки нігтів і нанесення лакового 
покриття під глибоку кутикулу. Завдяки такій обробці забезпечується 
триваліше носіння манікюру, досягається більш красивий ефект 
покриття лаком, що доставляє радість і позитивні емоції людині, її 
руки стають гарними на триваліший період.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63294  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка історичних та науково-популярних фільмів "Encyclopedia 

Channel in Ukrainian (all editions before 2015) / (Історичні та науково-
популярні фільми "Канал Енциклопедія" українською мовою)" 
("Encyclopedia Channel in Ukrainian (all editions before 2015)")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка фільмів про історію, культуру і мистецтво.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63295  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка історичних та науково-популярних фільмів "Encyclopedia 

Channel in English (all editions before 2015) / (Исторические и научно-
популярные фильмы "Канала Энциклопедия" на английском языке)" 
("Encyclopedia Channel in English (all editions before 2015)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка представляє проект, діяльність якого спрямована на створення 
освітніх телевізійних і радіопрограм, програм про історію, культуру і 
мистецтво, а також науково-популярних програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63296  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Макеты для печати и сайтов 

Английский клуб ТВ / Layouts for print and websites in English Club TV" 
("Layouts for print and websites in English Club TV")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить варіанти зображень, які успішно можна 
використовувати для підготовки друкованих рекламних та інших 
промо матеріалів, а також для складання і комбінаторики сайтів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63297  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

508 

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 (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Я душу растворю в стихах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором представлена збірка віршів для дорослих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63298  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семиляк Ольга Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис персонажу Чеберяйко 

(Чеберяйчик) Чеберяйкович" ("Чеберяйко Чеберяйкович")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Персонаж, який живе у лісі, хоч і любить гостювати у людей, де шукає 
собі маленьких друзів і допомагає їм. Він знає багато секретів про світ, 
якими радо ділиться з малюками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63299  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободяник Денис Сергійович, Обідник Микола Дем'янович, 

Терещенко Михайло Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smart Window"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний додаток є засобом керування пристроями, що входять до 
складу системи "Розумне вікно". Забезпечує взаємодію між 
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компонентами системи для їх злагодженої роботи. За рахунок даного 
додатку здійснюється автоматичний контроль за всіма процесами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63300  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лимар Мирослава Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Оригінальний сценарій короткометражного ігрового кінофільму 

"1986"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій заснований на реальних подіях.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63301  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксения Андриевская (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Сборник сказок и легенд "Легенды маленькой Сайлис"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга містить легенди і казки про появу квітів, викладені у 
віршованій формі з ілюстраціями. Всі легенди й казки пов'язані між 
собою єдиним задумом, сюжетною лінією і діями головних героїв: феї 
Сайліс і двох сестер - оповідачів. У книзі 16 казок й легенд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63302  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курбангалієв Фарит Геніятович  
 
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)  Складений твір "АТО. Прерванный голос певца..." и "АТО. 

Неожиданная встреча..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша частина присвячена медикам воєнно-польового госпіталю, що 
працюють в зоні АТО, друга частина - про зустріч двох воєнів 
"афганців" - однополчан, які знаходяться у протистоянні в зоні АТО.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63303  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медяна Тамара Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика ручної художньої вишивки" 

("Ручна художня вишивка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представляє собою методику ручної художньої вишивки з ефектом 
написання картин олією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63304  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононова Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій проведення міжнародного студентського конкурсу 

рекламних та PR-проектів "Золотий компас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конкурс є унікальним проектом в сучасному освітньому просторі, який 
об'єднав студентів, викладачів та представників бізнесу з багатьох 
країн світу з метою формування висококваліфікованих кадрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63305  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тихон Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, твір образотворчого мистецтва, похідний 

твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Слайдофільм "Музична абетка - Несе Галя воду" ("Музична абетка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63306  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никифорова Тетяна Михайлівна  
 
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 "Концепція сценарію телевізійного 

проекту "SUPER BO$$" ("SUPER BO$$")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір спрямований на стимулювання особистісного зростання 
учасників і глядачів телевізійного проекту, а також більш якісного 
професійного відбору компаніями працівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63307  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Степан Тихонович  
 
Повне ім'я або 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 "Оновлення вітчизняного адміністративного законодавства у 

сфері протидії корупції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук С.Т. Оновлення вітчизняного 

адміністративного законодавства у сфері протидії корупції //  
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - №1(34). - С. 
60-64. 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

512 

Анотація   
У статті досліджено теоретико-правові положення оновленого 
антикорупційного законодавства України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63308  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юринець Юлія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Закон України № 316-VIII щодо доступу до архівів 

репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму в контексті 
демократичних західних традицій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юринець Ю.Л.  Закон України № 316-VIII щодо 

доступу до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного 
режиму в контексті демократичних західних традицій // 
Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал. - 2015. 
№ 2(12). - с. 6-15. 

 
Анотація   

Проаналізовано окремі аспекти закону щодо його відповідності 
Рекомендації № R (200) 13 Комітету міністрів Ради Європи стосовно 
європейської політики доступу до архівів та звіту Міжнародної Ради 
архівів для ЮНЕСКО. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63309  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толкачова Ірина 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 "Конституційний принцип єдиного громадянства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Толкачова І.А. Конституційний принцип єдиного 

громадянства // Право України. - 2009. - №11. - С. 196-200. 
 
Анотація   

У статті розглянуто конституційний принцип єдиного громадянства 
України та його переваги у порівнянні з подвійним громадянством. 
Розглянуто чинну нормативно-правову базу України та інших країн з 
даного питання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63310  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Юрій 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)  Стаття "Внутрішній аудит у Державній авіаційній службі України: 

організаційно-правові проблеми функціонування та шляхи їх 
вирішення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пивовар Ю.І. Внутрішній аудит у Державній 

авіаційній службі України: організаційно-правові проблеми 
функціонування та шляхи їх вирішення // Право і суспільство. - 2015. - 
№ 2. - С. 178-184. 

 
Анотація   

У статті досліджено проблеми організації та правового забезпечення 
внутрішнього аудиту в Державній авіаційній службі України. 
Сформульовано низку пропозицій, спрямованих на удосконалення 
організаційно-правового механізму функціонування системи 
державного внутрішнього аудиту загалом та в галузі цивільної авіації 
зокрема.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63311  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устинова Ірина 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)  Літературний науково-практичний твір "Фінансове право. Практикум 

для студентів напряму підготовки 6.030402 "Правознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фінансове право: практикум / уклад. І.П. Устинова. - 

К.: НАУ, 2014. - 48 с. 
 
Анотація   

Практикум включає перелік питань до практичних занять з програми 
навчального курсу, теоретичні відомості, на які треба звернути увагу 
студентів при вивченні теми, основні поняття, практичні завдання з 
фінансового права і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63312  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
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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)  Сценарій "Практика / Факультет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Група студентів Академії внутрішніх спав на практиці  
використовують свої теоретичні знання, розслідуючи злочини, 
незважаючи на перешкоди з боку майбутніх колег "старої школи". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63313  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олексій Геннадійович, Райцина Юліанна Аркадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Сценарій розважальної передачі "Одружіть мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Одружіть мене" - це щоденна розважальна передача. У кожній 
прогамі завидні холостяки разом зі своїми родичами і друзями 
шукають собі пару із наречених України. У кожній програмі беруть 
участь дві дівчини, які вважають себе завидними нареченими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63314  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухолиткий-Собчук Дмитро 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)  Літературний сценарій повнометражного фільму "ПАМФІР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Памфір" - це історія про чоловіка, який хоче добра, але провокує 
неконтрольоване зло.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63315  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гушак Галина Володимирівна (Міколяш Галина, Галка, Jaan), 

Рачинець Сергій Порфирович  
 
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 "Одна доля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63316  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арнаутов Андрій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Мышь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір в стилі ретро-свінг, який розповідає про повсякдення 
головної героїні Миші, яка випадково гине через необережність 
домочадців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63317  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серебряков Владислав Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Numberz"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Numberz - унікальний безкоштовний міжплатформенний месенджер, 
аналогів якому в світі немає. Призначений для автомобілістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63318  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міненко Михайло Анатолійович  
 
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)  Монографія "Публічне управління: теорія та методологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади механізму публічного 
управління як якісно нової моделі регулювання суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63319  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босовська Мирослава Веліксівна  
 
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)  Монографія "Інтеграційні процеси в туризмі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено теоретичним, методологічним і практичним 
питанням формування та розвитку інтеграційних процесів у туризмі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63320  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бенько Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Інформаційні системи і технології в бухгалтерському 

обліку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлено актуальні теоретико-прикладні питання 
автоматизації бухгалтерського обліку на основі інформаційних 
технологій і систем як елементів організаційно-управлінських 
інновацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63321  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельниченко Світлана Володимирівна, Шеєнкова Катерина 

Андріївна  
 
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)  Монографія "Управління бізнес-процесами в туризмі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади управління 
бізнес-процесами в туризмі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63322  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусова Світлана Вікторівна, Борисейко Віталій Олександрович, 

Гладка Юлія Анатоліївна, Денисенко Володимир Іванович, Діденко 
Юрій Федорович, Ковальчук Тетяна Василівна, Мащенко Людмила 
Зіновіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Збірник задач "Математика для економістів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної 
геометрії, теорію ймовірностей та елементи математичної статистики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63323  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федулова Любов Іванівна  
 
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)  Монографія "Технологічна політика: глобальний контекст та 

українська практика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто еволюцію формування технологічної 
політики та обґрунтовано її зв'язок із економічним зростанням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63324  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлов Олександр Єжиєвіч, Корольчук Микола Степанович, 

Корольчук Валентина Миколаївна, Миронець Сергій Миколайович, 
Ржевський Геннадій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Юридична психологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику докладно викладені відповідно до навчальної 
програми дисципліни "Юридична психологія" основні поняття 
загальної, правової, кримінальної та судової психології, психологічні 
основи юридичної психології, розкриваються психологічні особливості 
злочинців, також розглядаються проблеми встановлення 
психологічного контакту з учасниками кримінального судочинства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63325  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крегул Юрій Іванович, Банк Ростислав Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний 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)  Навчальний посібник "Організаційно-правові засади безпеки 

підприємницької діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми 
дисципліни "Організація безпеки підприємницької діяльності". 
Матеріал у посібнику подано у вигляді схем, діаграм, рисунків, що 
загалом відображають зміст навчальної дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63326  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міненко Михайло Анатолійович  
 
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)  Монографія "Громадські об'єднання: досвід Німеччини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано теоретико-методологічні, організаційні й практичні 
засади формування фахового інституційно-спроможного соціально-
відповідального середовища через процедуру побудови ієрархічної 
системи громадських об'єднань аграрно-промислової сфери і торгового 
сектора економіки у взаємодії з державними та науковими установами 
на прикладі Федеративної Республіки Німеччини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63327  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Іван Володимирович, Серебряков Ілля 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 "Числавек"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63328  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
 
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 "9 травня. День Перемоги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63329  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
 
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 "Україна Єдина. Страна Одна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63330  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
 
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 "Історія війни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63331  
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Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
 
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 "Бережіть Землю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63332  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
 
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 "Історія кіно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63333  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Shadow theatre Fireflies"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63334  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
 
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 "Cмертельная Любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63335  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
 
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 "Промо відео"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63336  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
 
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 "Історія про Францію"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63337  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
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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 "Політ у космосі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63338  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Fireflies (псевдонім)  
 
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 "Я - Українець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63339  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладун Анатолій 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 до пісні "Твій погляд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63340  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладун Анатолій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст до пісні "Хмаринка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63341  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладун Анатолій 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 до пісні "Летить твоя пісня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63342  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лузан Олена Панасівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Дорога в небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга про людину, яка втомившись від щоденної рутини вирушає в 
невідомі світи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63343  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович  
 
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)  Навчальний посібник з дисципліни "Фізичне виховання" - 

"Методична система фізичного виховання студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор вперше у вітчизняній і світовій практиці з теорії і методики 
фізичного виховання та педагогіки спорту розкрив умови для 
кардинального переосмислення кінцевих цілей фізичного виховання у 
напрямі формування у студентів не розрізнених знань, навичок і вмінь, 
а цілісного комплексу базових фізкультурно-оздоровчих 
компетентностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63344  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Вікторія Миколаївна, Волкова Лілія Володимирівна  
 
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 "Обробка пріоритетів даних в мережі при 

маркерному методі доступу до шини (TOKEN BUS)" ("TOKEN BUS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу програми покаладені діаграми станів станції мережі при 
маркерному методі доступу з використанням механізму обробки класів 
доступу та процедур керування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63345  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Галина Іванівна, Яновський Петро Олександрович, 

Озерова Ольга Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Оптимізація технології 

перевезень пасажирів у великих містах із використанням 
математичного моделювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття розглядає дослідження. спрямоване на розвиток методів 
математичного та інформаційного моделювання, відображає певну 
частину проблеми з удосконалення технології процесу перевезень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63346  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Вікторія Миколаївна, Волков Ілля Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обробка синхронного і асинхронного 

трафіків в мережі FDDI (FDDI)" ("FDDI")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу програми покладені діаграми станів станції мережі при 
маркерному методі доступу до кільця з використанням механізму 
обробки синхронного і асинхронного трафіків, а також процесів 
керування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63347  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Вікторія Миколаївна, Чорний Віктор Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Створення навчального комплексу технології 

100VG-AnyLAN (Study-AnyLAN)" ("Study-AnyLAN")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма запропонована для вивчення технології 100VG-AnyLAN, 
дослідження основних характеристик мережі та оцінювання 
відповідних знань за результатами тестування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63348  
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Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Табачніков Станіслав Ісакович, Харченко Євген Миколайович, 

Осуховська Олена Сергіївна, Синіцька Тетяна Віталіївна, Орловська 
Яся Володимирівна, Чепурна Аліна Миколаївна, Кіосєва Олена 
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 "Методичні рекомендації "Алгоритм надання медико-

соціальної допомоги підліткам із адиктивною поведінкою, які 
вживають психоактивні речовини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63349  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Олена Аркадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, літературний письмовий твір, 

ілюстрація, План, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Збірка дизайнерських проектів Олени Славінської"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить опис та зображення розроблених автором проектів 
оформлення інтер'єрів житлових приміщень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63350  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоглювата Надія Миколаївна  
 
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 "Вещий сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Віщий сон, який пояснює минулі події для подальшої переоцінки 
наступних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63351  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубченко Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Повість "Перлина Всесвіту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фантастична розровідь про те, як вченому Анатолію Петровичу 
вдалося розробити безпровідну передачу енергії до об'єкту, і як йому в 
цьому допомагали прибульці з іншої планети, які опікуються планетою 
Земля та її екологічним станом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63352  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубченко Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Повість "Нові паростки духу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман описує події на Майдані в 2013-2014 роках, анексію Криму та 
війну на Донбасі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63353  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернопольська Тетяна Йосипівна, Іголінський Максим Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 
 

529 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка малюнків "ПЕРСОНАЖИ ПЛАСТИЛИНОВОЙ АЗБУКИ 

"ABC tale clay"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені персонажі для розвиваючої пластилінової дитячої абетки 
англійською мовою або будь-якими іншими мовами світу, що 
допоможе малюкам вивчити та запам'ятати літери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63354  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Анатолій Львович, Свірко Володимир Олександрович, Бойчук 

Олександр Васильович, Голобородько Віталій Миколайович, 
Московченко 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'ютерний продукт "Електронний посібник. Ергодизайнерські 

засоби нормативного забезпечення євроінтеграційних процесів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Продукт являє собою групу файлів та директорій, які надають 
можливість ознайомитися з визначенням та формуванням 
ергодизайнерських напрямків супроводження євроінтеграційних 
процесів у господарському комплексі України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63355  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Анатолій Львович, Свірко Володимир Олександрович, 

Московченко 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)  Програмний продукт "Інформаційно-довідкова система нормативного, 

ергодизайнерського забезпечення господарського комплексу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Продукт являє собою групу файлів та директорій, які надають 
можливість ознайомитися з основними документами, 
регламентуючими дизайнерську діяльність в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63356  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісєльова Раіса Никифорівна  
 
Повне ім'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 "Необратимый путь к Чернобылю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63357  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борищук Володимир Олександрович, Краснянська Тетяна 

Миколаївна, Аугунас Сабіна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Валентина Григорівна Бабяк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про життєвий та професійний шлях талановитого 
організатора фармації, заступника начальника Київського міського 
аптечного управління, людини, яка зробила значний внесок у 
становлення та розвиток аптечної служби в м. Києві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63358  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
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 "Спеціалізоване програмне забезпечення щодо 

реалізації механізмів контролю доступу до БЕН ID-картки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для перевірки автентичності та незмінності 
записаних на безконтактному електронному носії БЕН ID-картки 
даних, зчитування даних з носія інформації ID-картки, подальшої 
перевірки отриманих даних і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63359  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загаріна Кристина 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 "Молитва за Україну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63360  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флекей Антон Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір інформаційного характеру "ПРАВИЛА НАДАННЯ 

ПОСЛУГ З ПІДГОТОВКИ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ 
ВІЗИ В РЕСПУБЛІКУ ПОЛЬЩА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описуються правовідносини сторін, їх права та обов'язки, 
винагорода за виконані роботи та порядок розрахунків у зв'язку із 
наданням однією з сторін послуг іншій стороні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63361  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Євген Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" 
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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 "МедЕйр" ("КП"МедЕйр")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63362  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пронькіна Наталя Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарий и правила игры "Город 

спит" (Мафия)" ("Правила игры "Город спит")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальний твір, в якому наведено оригінальні умови ведення гри та 
створення унікальних персонажів з оригінальними характеристиками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63363  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігор Стрельцов (псевдонім), Ніколаєнко Микола Миколайович, 

Спасьонов Володимир Валентинович, Криштоп Петро Олександрович, 
Бурий Валентин Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Короткометражний художній фільм "Яблуня цвіте"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Події розгортаються в наш час на сході України в зоні АТО.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63364  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Цыкл научных разработок № 5"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір "Цикл наукових розробок № 5" складається з 
наступних розробок: Креативність управління, "антиутеча мізків" і 
інтелектуальна безпека. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63365  
 
Дата реєстрації авторського права  30.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жардан Володимир  
 
Повне ім'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 етикетки "Морозиво 

Білоцерківський Хрещатик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63366  
 
Дата реєстрації авторського права  31.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Мельник Олександр Олександрович, 

Хозя Павло Олександрович, Василенко Віктор Сергійович (WWS)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 

вагонобудування" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "NI_USB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління багатоканальною системою 
збору аналогових даних для ходових динамічних випробувань.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63367  
 
Дата реєстрації авторського права  31.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Сулим Андрій Олександрович, 

Ветчинкін Віталій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 

вагонобудування" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "PeakDetector"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для обробки результатів 
випробувань з визначення впливу рухомого складу на колію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63368  
 
Дата реєстрації авторського права  31.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Віктор Сергійович (WWS)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Василенко Віктор Сергійович, Державне підприємство "Український 

науково-дослідний інститут вагонобудування" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "База даних для автоматизації обліку договірної 

документації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних реалізує предметну область, яка пов'язана з 
автоматизованим обліком договірної документації і аналізу фінансово-
економічної  діяльності підприємства, дозволяє створювати, зберігати і 
обробляти інформацію щодо договорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  63369  
 
Дата реєстрації авторського права  31.12.2015  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Віктор Сергійович (WWS)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Василенко Віктор Сергійович, Державне підприємство "Український 

науково-дослідний інститут вагонобудування" 
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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 "AgreementAccounting"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації обліку договірної документації 
і аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства, дозволяє 
створювати, зберігати і обробляти інформацію щодо договорів, актів 
виконаних робіт, оплати, кошторисів та відповідних довідників.  
 

 
 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Євтушенко Віталій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів для сайту "MyCash (дизайн, комп'ютерна програма, 
структура бази даних)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва, комп'ютерна 
програма, ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  2785  
 
Дата реєстрації договору                             07.10.2015 

 

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  Євтушенко Віталій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МАЙКЕШ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Курій Галина Миколаївна (Галина Малик)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
"Їде грудень на коні"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2786  
 
Дата реєстрації договору                             09.10.2015 

 

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  Курій Галина Миколаївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КАЛАМАР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Данов Дмитро Владиславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту з умовною назвою "Between the Roof and 
Sky_music_origin" та його аранжування з умовною назвою "Between the 
Roof and Sky_music_mix"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір  
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Номер реєстрації договору  2787  
 
Дата реєстрації договору                             09.10.2015 

 

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  Данов Дмитро Владиславович - Лісняк Олександра Юріївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кваша Ольга Василівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій до книги (художнього оформлення книги) Галини 
Малик "Їде грудень на коні"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2788  
 
Дата реєстрації договору                             09.10.2015 

 

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  Кваша Ольга Василівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КАЛАМАР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бочковська Валентина Григорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір видання факсимільного типу "Historiae Biblicae 
Veteris et Novi Testamenti" (Історія Біблії, Старого і Нового Заповіту)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2789  
 
Дата реєстрації договору                             09.10.2015 

 

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  Бочковська Валентина Григорівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАЛАМАР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Олена Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Оригінал-макет факсимільного типу 
"Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti" (Історія Біблії, Старого і 
Нового Заповіту)"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2790  
 

Дата реєстрації договору                             12.10.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Поліщук Олена Олександрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАЛАМАР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сподаренко Сергій Григорович  
 

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") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2791  
 

Дата реєстрації договору                             13.10.2015 

 

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  Публічне акціонерне товариство виробничо-торгова фірма 
"Сіверянка" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сівертекс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Джанумов Костянтин Євгенович, Князєв Василь Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПІДСИСТЕМА "ОБЛІК ДОГОВОРІВ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2792  
 

Дата реєстрації договору                             13.10.2015 

 

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  Князєв Василь Іванович, Джанумов Костянтин Євгенович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНІМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Джанумов Костянтин Євгенович, Князєв Василь Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СТВОРЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ВІДОМОСТІ 
ТА ФОРМУВАННЯ ПАКЕТІВ ТА ЛОТІВ ЗГІДНО ЗАКОНУ "ПРО 
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2793  
 
Дата реєстрації договору                             13.10.2015 

 

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  Князєв Василь Іванович, Джанумов Костянтин Євгенович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНІМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кульгейко Яків Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "КОЗА Онлайн"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  2794  
 
Дата реєстрації договору                             16.10.2015 

 

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 "Реосвіт" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Міжнародний центр фінансово-
економічного розвитку - Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пташний Олексій Олегович, Горбенко Володимир Володимирович, 
Демченко Данііл Борисович, Шанталова Надія Сергіївна, Єрмак Артем 
Богданович, Беседіна Олена Ігорівна, Єрмак Дмитро Богданович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система реєстру 
домену верхнього рівня (TLD) в мережі Інтернет на основі протоколу 
ЕРР - "U-Registry" ("ІАС реєстру TLD "U-Registry") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2795  
 
Дата реєстрації договору                             16.10.2015 

 

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  Єрмак Дмитро Богданович, Беседіна Олена Ігорівна, Єрмак Артем 
Богданович, Шанталова Надія Сергіївна, Демченко Данііл Борисович, 
Горбенко Володимир Володимирович, Пташний Олексій Олегович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ІНТЕРНЕТ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пташний Олексій Олегович, Горбенко Володимир Володимирович, 
Демченко Данііл Борисович, Шанталова Надія Сергіївна, Єрмак Артем 
Богданович, Беседіна Олена Ігорівна, Єрмак Дмитро Богданович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
централізованої бази даних перенесених абонентських номерів та 
персональних номерів на основі протоколу ЕРР з використанням 
протоколу ЕNUM - "NPU-Registry" (ІАС ЦБД ПН "NPU-Registry") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2796  
 
Дата реєстрації договору                             16.10.2015 

 

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  Єрмак Дмитро Богданович, Беседіна Олена Ігорівна, Єрмак Артем 
Богданович, Шанталова Надія Сергіївна, Демченко Данііл Борисович, 
Горбенко Володимир Володимирович, Пташний Олексій Олегович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ІНТЕРНЕТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кисельова Юлія Василівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва (картин) "С любовью к 
Донецку" ("Збірник творів (картин) "С любовью к Донецку") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2797  
 
Дата реєстрації договору                             20.10.2015 

 

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  Кисельова Юлія Василівна - Задєвалова Анастасія Сергіївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дикий Олег Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "КвасОК"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2798  
 
Дата реєстрації договору                             20.10.2015 

 

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  Дикий Олег Миколайович - Панасюк Артур Ігорович  
  
 

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  2799  
 

Дата реєстрації договору                             21.10.2015 

 

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  2800  
 

Дата реєстрації договору                             21.10.2015 

 

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"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2801  
 

Дата реєстрації договору                             21.10.2015 

 

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  Стрельченко Ігор Костянтинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЛОТЕРЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2802  
 

Дата реєстрації договору                             21.10.2015 

 

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  Стрельченко Ігор Костянтинович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕГРАЛ УКРАЇНА"  

  
 

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)  Комп'ютерна програма "Promoter 2.0" ("Система управління 
квитковим господарством")" ("Promoter 2.0") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2803  
 

Дата реєстрації договору                             22.10.2015 

 

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  Янюк Олександр Васильович, Кулик Ростислав Орестович, 
Бачинський Володимир Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТ-"Б" УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Турова Катерина Михайлівна, Чижов Микита Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір, створений для телебачення "Типовой 
сценарий цикличной телевизионной передачи "Орел и Решка"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2804  
 

Дата реєстрації договору                             23.10.2015 

 

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  Чижов Микита Валерійович, Турова Катерина Михайлівна - Нівіестро 
Венчерс Лімітед (Niviestro Ventures LTD)  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гулевська Валерія Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка щоденників "FOOTBIK"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2805  
 

Дата реєстрації договору                             23.10.2015 

 

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  Гулевська Валерія Юріївна - Кабан Євгеній Євгенійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Босов Юрій Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт у вигляді прикладної 
програми "Comfy Assist" у п'яти версіях ("Comfy Assist Карти", 
"Comfy Assist Навігація", "Comfy Assist Сервіс", "Comfy Assist Акції", 
"Comfy Assist Замовлення")" ("Comfy Assist") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2806  
 

Дата реєстрації договору                             26.10.2015 

 

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  Босов Юрій Михайлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КОМФІ ТРЕЙД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шупп Роман Григорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ядро кросплатформної системи активного 
моніторингу кіберзагроз для забезпечення інформаційної безпеки в 
ІТС" ("КП "ЯКСАМКЗІБІТС") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2807  
 

Дата реєстрації договору                             27.10.2015 

 

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  Шупп Роман Григорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Е-Лайт"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванюк Богдан Борисович, Голубовський Ілля Станіславович, 
Чередниченко Володимир Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GO TRADE PAIRS" ("GTP") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2808  
 
Дата реєстрації договору                             27.10.2015 

 

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  Голубовський Ілля Станіславович, Іванюк Богдан Борисович - 
Чернушенко Ігор Петрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобова Ольга Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 

Номер реєстрації договору  2809  
 
Дата реєстрації договору                             03.11.2015 

 

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  Лелюк Олександр Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Доступи к репозіторію з кодом та файлами 
імпорту бази даних дизайну та інтерфейсу. Веб-ресурс рейтингового 
каталогу компаній dimco.info або логмайплейс.ком. За допомогою 
даного сайту виконується пошук по рейтингу зареєстрованих компаній 
та по відгукам зареєстрованих користувачів" ("Веб-ресурс  dimco.info") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2810  
 
Дата реєстрації договору                             03.11.2015 

 

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  Лелюк Олександр Михайлович - Орлов Дмитро Олегович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  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  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Whirl Content Management Platform" 
("Платформа управління контентом Whirl")" ("КП WСМР") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2811  
 
Дата реєстрації договору                             04.11.2015 

 

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 "ХОТ СПОТ МЕДІА 
УКРАЇНА" - ВЬОРЛ СОФТВЕР ПТІ. ЛТД  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єрмоленко Андрій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення шевронів та 
логотипів батальйону Донбас"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2812  
 
Дата реєстрації договору                             05.11.2015 

 

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  Єрмоленко Андрій Іванович - Благодійна організація "Благодійний 
фонд допомоги батальйону "Донбас"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаркаві Наум Якович, Урсуляк Людмила Вікторівна, Железнов 
Костянтин Ігоревич, Романюк Яніна Миколаївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Поїзд"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2813  
 
Дата реєстрації договору                             05.11.2015 

 

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  Романюк Яніна Миколаївна, Железнов Костянтин Ігоревич, Урсуляк 
Людмила Вікторівна, Гаркаві Наум Якович - Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Топузов Олег Михайлович, Надтока Олександр Федорович, Назаренко 
Тетяна Геннадіївна, Вішнікіна Любов Петрівна, Шуканова Анжела 
Анатоліївна, Самойленко Віктор Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір белетристичного характеру  

 

Номер реєстрації договору  2814  
 
Дата реєстрації договору                             09.11.2015 

 

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  Самойленко Віктор Миколайович, Шуканова Анжела Анатоліївна, 
Вішнікіна Любов Петрівна, Назаренко Тетяна Геннадіївна, Надтока 
Олександр Федорович, Топузов Олег Михайлович - Державне науково-
виробниче підприємство "Картографія"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мариніч Євген Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для управління автопарком 
"eFleet" ("eFleet") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2815  
 
Дата реєстрації договору                             09.11.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мариніч Євген Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФЛІТ ТЕКНОЛОДЖІС"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мариніч Євген Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для лізингу "eLis" 
("eLis") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2816  
 
Дата реєстрації договору                             09.11.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мариніч Євген Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФЛІТ ТЕКНОЛОДЖІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Наталуха Андрій Станіславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних осіб, які загинули на території 
Сумської області у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" 
("Книга пам'яті Сумської області") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  2817  
 
Дата реєстрації договору                             10.11.2015 

 

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 Наталуха Андрій Станіславович - 
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Сумської обласної державної адміністрації  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Даниленко Олександр Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації "Гупало Василь"; аудіовізуальний твір "Гупало Василь"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2818  
 
Дата реєстрації договору                             16.11.2015 

 

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  Даниленко Олександр Олегович - Сидоренко Олександр Аркадійович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Подригало Михайло Абович, Коробко Андрій Іванович, Назарько 
Ольга Олександрівна, Радченко Юлія Андріанівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Інформаційно-логістична 
система метрологічного забезпечення випробувальної лабораторії"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2819  
 
Дата реєстрації договору                             16.11.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Радченко Юлія Андріанівна, Назарько Ольга Олександрівна, Коробко 
Андрій Іванович, Подригало Михайло Абович - Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коссе Сергій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СRM система АН 22 Сторіччя" ("СRM 22") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2820  
 
Дата реєстрації договору                             16.11.2015 

 

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  Коссе Сергій Володимирович - Назаров Віталій Миколайович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смольников Володимир Олександрович, Ульянов Володимир 
Анатолійович, Кириленко В'ячеслав Борисович, Кравченко Олексій 
Володимирович, Жогов Георгій Володимирович, Полубінський Андрій 
Якович, Корнієнко Ігор Степанович, Сальнікова Тетяна Геннадіївна, 
Шинкаренко Олександр Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизації технологічних 
процесів для адміністрування  недержавних пенсійних фондів (ПТК 
АДАПФ) - Дельта НПФ" ("(ПТК АДАПФ) - Дельта НПФ") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2821  
 
Дата реєстрації договору                             19.11.2015 

 

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  Балтазар Холдінгс Лімітед - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія з управління активами "Всесвіт"  

  

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Колісник Андрій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Віртуальний 
кабінет банку"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2822  
 
Дата реєстрації договору                             20.11.2015 

 

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 "Проалаб" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Кредитне Брокерське Агентство"  

  

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бортова Марина Вікторівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій шоу "Невероятное научное шоу "Школа научных чудес"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  2823  
 
Дата реєстрації договору                             20.11.2015 

 

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  Бортова Марина Вікторівна - Бортов Андрій Сергійович  
  

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Камінський Володимир Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Logist.ua"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2824  
 
Дата реєстрації договору                             27.11.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Система" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Систем Груп Україна"  

  
 

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 "ЛУННАЯ ДОЛИНА" / 
"MOON VALLEY"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2825  
 
Дата реєстрації договору                             27.11.2015 

 

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  Гольденберг Олег Йосифович, Грінюк Віктор Ростиславович, Іванова 
Ольга Юріївна, Федорченко Олександр Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "СИСТЕМА И 
МЕТОД ИНТЕРАКТИВНОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ДЕМОНСТРАЦИИ 
РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСТРОЙСТВАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ В МЕСТАХ ДОСТУПНЫХ 
РЕСПОНДЕНТАМ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2826  
 
Дата реєстрації договору                             27.11.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Федорченко Олександр Олександрович, Іванова Ольга Юріївна, 
Грінюк Віктор Ростиславович, Гольденберг Олег Йосифович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ал.Ві.Технологія"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петренко Микола Миколайович, Русаліна Людмила Володимирівна, 
Новіков Олексій Миколайович, Ткач Володимир Миколайович, 
Барановський Олексій Миколайович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу соціальних мереж 
NetMonitor" ("Система NetMonitor") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2827  
 
Дата реєстрації договору                             02.12.2015 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТЕКО", 
Барановський Олексій Миколайович, Ткач Володимир Миколайович, 
Новіков Олексій Миколайович, Русаліна Людмила Володимирівна, 
Петренко Микола Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПОЛІТЕКО САЙБЕР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Андрійчук Ігор Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Mobile Asset Inventory"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2828  
 
Дата реєстрації договору                             03.12.2015 

 

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  Мохненко Тетяна Аркадіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання роботи файлової системи FAT-
32"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2829  
 
Дата реєстрації договору                             03.12.2015 

 

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  Мохненко Тетяна Аркадіївна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дмитренко Анастасія Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Domino Game"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2830  
 
Дата реєстрації договору                             03.12.2015 

 

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  Дмитренко Анастасія Юріївна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коплик Анатолій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-застосунок для обміну фотокартками"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2831  
 
Дата реєстрації договору                             03.12.2015 

 

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  Коплик Анатолій Володимирович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гінтов Вадим Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІБ Мобайл АВБанк Андроїд" ("ІВ Mobile 
AVBank Android") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2832  
 
Дата реєстрації договору                             03.12.2015 

 

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 АВБанк АйОЕс" ("IB Mobile 
AVBank IOS") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2833  
 
Дата реєстрації договору                             03.12.2015 

 

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  Перконос Петро Іванович, Поточилов Руслан Валерійович, Пильник 
Максим Григорович, Суботін Сергій Васильович, Якубович Валерій 
Федорович, Довгань Олексій Генадійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ГАММА-ПКС-ПРО"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2834  
 
Дата реєстрації договору                             04.12.2015 

 

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 "ПРОТОКА ЦЕНТР" - 
Державне підприємство "АНТОНОВ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Анцибор Віктор Анатолійович, Котенко Юрій Миколайович, Мірко 
Сергій Олексійович, Рунов Олексій Юрійович, Севериненко Андрій 
Станіславович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
документами ДОК ПРОФ 3"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2835  
 
Дата реєстрації договору                             08.12.2015 

 

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  Дочірнє підприємство "КМ ТЕХНО" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРАНСЛІНК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Турова Катерина Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Типовий сценарій циклічної 
телевізійної передачі "Вокруг М"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2836  
 
Дата реєстрації договору                             10.12.2015 

 

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  Турова Катерина Михайлівна - Нівіестро Венчерс Лімітед (Niviestro 
Ventures LTD)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва (малюнки) "ALTA", "CLASSICO", 
"FLEUR", "GREEK WAVE", "LANE", "LOCKEТ", "MALLOW", 
"ONTARIO", "QUEBEC", "TENDER", "TORONTO", "VERMONT", 
"BLUEBELL", "CLASSY"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2837  
 
Дата реєстрації договору                             10.12.2015 

 

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  Швиданенко Генефа Олександрівна, Бойченко Катерина Степанівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Монографія "Розвиток підприємства: 
стратегічні наміри, ризики та ефективність"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2838  
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Дата реєстрації договору                             14.12.2015 

 

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  Бойченко Катерина Степанівна, Швиданенко Генефа Олександрівна - 
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дарський Олексій Михайлович, Первушин Андрій Леонідович, Чайка 
Тетяна Іванівна, Сидоренко Юрій Григорович, Рональд Кеннет Ноубл, 
Івахненко Валерій Сергійович, Терлецький Олександр В'ячеславович, 
Денисенко Володимир Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Інформаційна система верифікації 
документів RKN Pass"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2839  
 
Дата реєстрації договору                             18.12.2015 

 

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  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" - Компанія "РКН ГЛОБАЛ 
ДВС-ЛЛС" (RKN GLOBAL DWC-LLС)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Калачев Олександр Іванович, Карпенко Роман Валерійович, 
Хабібуллін Халіт Гібадулловіч (ХАБИБУЛЛИН Халит Гибадуллович)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукові твори практичного характеру "Конструкторская 
документация на патрон 9 mm Luger с пулей FMJ массой 116 gr (индекс 
90С19) LUG. 2012.019.000", "Конструкторская документация на 7,62 мм 
винтовочный патрон с пулей со стальным  сердечником (индекс 
762П54) 762 - 54.000", "Конструкторская документация на патрон 
калибра 9 mm с пулей со стальным сердечником (индекс 92П18) 
92П.018.000", "Конструкторская документация на патрон калибра 
5,45х39 мм с пулей со стальным сердечником (индекс 545П39) 545 - 
39.000"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Номер реєстрації договору  2840  
 
Дата реєстрації договору                             21.12.2015 

 

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  Хабібуллін Халіт Гібадулловіч, Карпенко Роман Валерійович, Калачев 
Олександр Іванович - Ватербурі Фаррел, е дівіжіон оф Магнум 
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Інтегрейтед Технолоджіс Інк. (Waterbury Farrel- a division of Magnum 
Integrated Technologies Inc.  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чорнай Олександр Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Uticket T2T"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2841  
 

Дата реєстрації договору                             23.12.2015 

 

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  Чорнай Олександр Миколайович - Приватне підприємство "НОТ 
ГРУП"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кузьменко Дмитро Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління АЗС "ПОРТ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2842  
 

Дата реєстрації договору                             23.12.2015 

 

Вид договору   

 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кузьменко Дмитро Сергійович - Біба Андрій Васильович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер касетніци Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2843  
 

Дата реєстрації договору                             24.12.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець 
Мирошниченко Андрій Петрович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер касетніци Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2844  
 
Дата реєстрації договору                             24.12.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Пришеленко 
Валентин Валентинович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
центральний контролер Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2845  
 
Дата реєстрації договору                             24.12.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець 
Мирошниченко Андрій Петрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер каретки Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2846  
 
Дата реєстрації договору                             24.12.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець 
Мирошниченко Андрій Петрович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер крокового двигуна Роботизованого стелажа-
комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2847  
 
Дата реєстрації договору                             24.12.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець 
Мирошниченко Андрій Петрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер каретки Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2848  
 
Дата реєстрації договору                             24.12.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Пришеленко 
Валентин Валентинович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер крокового двигуна Роботизованого стелажа-
комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2849  
 
Дата реєстрації договору                             24.12.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
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Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Пришеленко 
Валентин Валентинович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
центральний контролер Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2850  
 
Дата реєстрації договору                             24.12.2015 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Пришеленко 
Валентин Валентинович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гайдученко Марина Петрівна (Maryna Gaiduchenko)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчально-методичного характеру 
(навчальна програма) "TWO WEEK TRAINING COURSE FOR 
ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN UKRAINE"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2851  
 
Дата реєстрації договору                             25.12.2015 

 

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  Гайдученко Марина Петрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
МОВНА ШКОЛА "МІЖНАРОДНИЙ ДІМ"   

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бубнов Олександр Анатолійович, Шамшетдінова Тетяна Валіуллівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний фільм "Сказочка про яйцо"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2852  
 
Дата реєстрації договору                             28.12.2015 
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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  Шамшетдінова Тетяна Валіуллівна, Бубнов Олександр Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія анімаційних 
фільмів "Бубен"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Латін Сергій Петрович, Трофименко Павло Євгенович, Ляпа Микола 
Миколайович, Петренко Валентин Миколайович, Швед Вадим 
Геннадійович, Гуменний Євген Олександрович, Сердюк Віктор 
Васильович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розрахунку індивідуальних 
поправок гармат (СГ 2С3М, Г Д-30, СГ 2С1, Г 2А65, Г 2А36)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2853  
 
Дата реєстрації договору                             28.12.2015 

 

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  Сердюк Віктор Васильович, Гуменний Євген Олександрович, Швед 
Вадим Геннадійович, Петренко Валентин Миколайович, Ляпа Микола 
Миколайович, Трофименко Павло Євгенович, Латін Сергій Петрович - 
Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Герук Яна В'ячеславівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Оригінали для оформлення диплома та додатку до 
диплома бакалавра. Оригінали для оформлення диплома та додатку до 
диплома спеціаліста. Оригінали для оформлення диплома та додатку 
до диплома магістра"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2854  
 
Дата реєстрації договору                             30.12.2015 

 

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  Герук Яна В'ячеславівна - Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ізмайлов Андрій Олександрович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
моніторингу та управління мережею закладів охорони здоров'я" ("ІАС 
303") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2855  
 
Дата реєстрації договору                             30.12.2015 

 

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  Ізмайлов Андрій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Український інформаційно-обчислювальний центр" 

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ізмайлов Андрій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реєстр хворих на цукровий діабет "NovaDiab" 
("NovaDiab") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2856  
 
Дата реєстрації договору                             30.12.2015 

 

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  Ізмайлов Андрій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Український інформаційно-обчислювальний центр" 

  
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності організації 

 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво № 1/2003 

від 08.07.2003 

 

Всеукраїнське об'єднання 

суб'єктів авторських і 

суміжних прав "Оберіг"  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб'єктів авторського права, 

виконавців, виробників фо-

нограм, виробників відео-

грам   

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, літератур-

них, музично-драматичних 

творів образотворчого мис-

тецтва та інших, відповідно 

до переданих в управління 

прав 

а/с. № 22, м. Київ-033, 

01033 

Свідоцтво № 10/2006 

від 10.03.2006 

Асоціація "Гільдія 

виробників відеограм і 

фонограм"  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

виробників відеограм, вироб-

ників 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 відео-

грам 

вул. Михайла  

Грушевського, 28/2,     

м. Київ, 01021 

Свідоцтво № 14/2008 

від 01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 

організація 

"Всеукраїнське Агентство 

Авторських Прав"  

Колективне управління май-

новими правами суб'єктів 

авторського права та суміж-

них прав  

вул. Дніпровська  

Набережна, 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 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності організації 

 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво № 18/2011 

від 24.01.2011 

Приватна організація 

"Організація колективного 

управління авторськими 

та суміжними правами"  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб'єктів авторського права і 

(або) суміжних прав 

вул. Микільсько-

Слобідська, 2-Б,  

оф. 287, м. Київ, 02002 

Свідоцтво № 15/2010 

від 13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "СІНЕМА"  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб'єктів авторського права і 

суміжних прав в аудіовізуа-

льній 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. Шевченко, 54/1, 7 

поверх, м. Київ, 01032 

Свідоцтво № 17/2010 

від 24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація 

"Всеукраїнська Ліга 

Авторів"  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

авторів, виконавців та їх спа-

дкоємців 

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 аудіовізу-

альній 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 категорія-

ми 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 май-

нових 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. Мечнікова, 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 ко-

лективного управління, яка 

має право здійснювати збір і 

розподіл винагороди (роя-

лті) за використання фоно-

грам, відеограм, опублікова-

них з комерційною метою, 

та зафіксованих у них вико-

нань шляхом їх публічного 

сповіщення, в ефір та пуб-

лічного сповіщення, по про-

водах (через кабель)  

вул. Артема 1-5,        

оф. 614, м. Київ, 04053 

Свідоцтво № 4 

 від 24.03.2008 

Всеукраїнська громадська 

організація 

"Всеукраїнське Агентство 

з авторських та суміжних 

прав"  

Уповноважена здійснювати 

збір і розподіл  винагороди  

(роялті) за використання опу-

блікованих з комерційною 

метою фонограм і відеограм: 

комерційне використання за-

фіксованих у фонограмах і 

(або) відеограмах виконань, 

публічне виконання опублі-

кованих з комерційною ме-

тою фонограм та їх примір-

ників, публічна демонстра-

ція опублікованих з комер-

ційною мстою відеограм та 

їх примірників у місцях з 

платним, безплатним вхо-

дом; 

публічне сповіщення та ре-

трансляція (повторне публі-

чне сповіщення) зафіксова-

них у фонограмах виконань, 

а також безпосередньо фо-

нограм, опублікованих з ко-

мерційною метою, та їх при-

мірників у передачах ефір-

ного і (або) супутникового 

радіомовлення; 

публічне сповіщення та ре-

трансляція (повторне публі-

чне сповіщення) зафіксова-

них у фонограмах і (або) відео-

грамах виконань, а також без-

посередньо фонограм і (або) 

відеограм, опублікованих з 

вул. Михайла  

Грушевського, 28/2,     

м. Київ, 01021 
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Номер свідоцтва,  

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

комерційною метою, та їх 

примірників у передачах ефі-

рного і (або) супутникового 

телебачення, кабельного ра-

діомовлення і (або) телеба-

чення чи через мережу Ін-

тернет у порядку, визначе-

ному в постанові Кабінету 

Міністрів України від 18 сі-

чня 2003 р. № 71 "Про за-

твердження розміру винаго-

роди (роялті) за використан-

ня опублікованих з комер-

ційною метою фонограм і 

відеограм та порядку її ви-

плати", та контроль за пра-

вомірним використанням та-

ких фонограм (відеограм) 

Свідоцтво № 1 від 

31.07.2003  

(Свідоцтво поновле-

не згідно з ухвалою 

Вищого 

адміністративного 

суду України від 

19.11.2015 у справі 

№ К/9991/30372/12 

залишено без змін 

постанову 

Київського 

апеляційного 

адміністративного 

суду від 12.04.2012 у 

справі                             

№ 2а-10706/11/2670) 

Всеукраїнське об'єднання 

суб'єктів авторських прав і 

суміжних прав "Оберіг" 

Уповноважена здійснювати 

збір і розподіл винагороди 

(роялті) за використання опу-

блікованих з комерційною 

метою фонограм і відеог-

рам: комерційне викорис-

тання зафіксованих у фоно-

грамах і (або) відеограмах 

виконань, публічне виконан-

ня опублікованих з комерцій-

ною метою фонограм та їх 

примірників, публічна де-

монстрація опублікованих з 

комерційною метою відеог-

рам та їх примірників у міс-

цях з платним, безплатним 

входом; публічне сповіщен-

ня та ретрансляція (повторне 

публічне сповіщення) зафік-

сованих у фонограмах вико-

нань, а також безпосередньо 

фонограм, опублікованих з 

комерційною метою, та їх 

примірників у передачах ефі-

рного і (або) супутникового 

радіомовлення; публічне спо-

віщення та ретрансляція (пов-

торне публічне сповіщення) 

зафіксованих у фонограмах і 

(або) відеограмах виконань, 

а також безпосередньо фо-

нограмі (або) відеограм, опу-

блікованих з комерційною 

метою, та їх примірників у 

передачах ефірного і (або) 

супутникового телебачення, 

кабельного радіомовлення і 

(або) телебачення чи через 

вул. Пушкінська, 32,   

м. Київ, 01004 
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Номер свідоцтва,  

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

мережу Інтернет у порядку, 

визначеному в постанові Ка-

бінету Міністрів України від 

18.01.2003 р. № 71 "Про за-

твердження розміру винаго-

роди (роялті) за використан-

ня опублікованих з комер-

ційною метою фонограм і 

відеограм та порядку її ви-

плати", та контроль за пра-

вомірним використанням та-

ких фонограм (відеограм) 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ МІЖ 
СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ 
КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА 
ІМПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАС-
ТОСУВАННЯМ ЯКИХ У ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ 
ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНО-
ГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво № 2/У від 

20.12.2007 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний 

альянс"  

Уповноважена організація ко-

лективного управління, яка 

має право здійснювати зби-

рання і розподіл відрахувань 

(відсотків), виплачених ви-

робниками та імпортерами 

обладнання і матеріальних 

носіїв, із застосуванням яких 

у домашніх умовах можна 

здійснити відтворення тво-

рів і виконань, зафіксованих 

у фонограмах і (або) відео-

грамах. 

вул. Артема 1-5,        

оф. 614, м. Київ, 04053 

Свідоцтво № 3/У від 

29.12.2014 

Всеукраїнська громадська 

організація 

"Всеукраїнське Агентство 

Авторських Прав"  

Уповноважена здійснювати 

збирання і розподіл між су-

б'єктами авторського права і 

(або) суміжних прав коштів 

від відрахувань (відсотків) 

виробниками та імпортера-

ми обладнання і матеріаль-

них носіїв, із застосуванням 

яких у домашніх умовах 

можна здійснити відтворен-

ня творів і виконань, зафік-

сованих у фонограмах і (або) 

відеограмах відповідно до 

постанови Кабінету Мініст-

рів України від 27 червня 

2003 року № 992 "Про роз-

мір відрахувань виробника-

ми та імпортерами облад-

нання і матеріальних носіїв, 

із застосуванням яких у до-

машніх умовах можна здій-

снити відтворення творів і 

виконань, зафіксованих у 

фонограмах і (або) відеогра-

мах". 

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 

62054, 62537, 62538, 62590, 63251, 63253, 63294, 63295, 63328, 63329, 63330, 

63331, 63332, 63334, 63335, 63336, 63337, 63338, 63363 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

62372, 62526, 63023, 63024, 63025, 63026, 63027, 63090, 63138, 63255, 63368 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

62047, 62442, 62451, 62452, 62547, 62548, 62549, 62573, 62881, 62882 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

61953, 61968, 62035, 62036, 62046, 62055, 62084, 62091, 62092, 62093, 62094, 
62100, 62141, 62142, 62143, 62144, 62170, 62171, 62172, 62192, 62265, 62267, 
62268, 62272, 62273, 62286, 62287, 62288, 62291, 62292, 62293, 62294, 62296, 
62297, 62303, 62304, 62317, 62326, 62330, 62331, 62358, 62360, 62371, 62390, 
62402, 62410, 62437, 62498, 62501, 62502, 62503, 62535, 62552, 62556, 62559, 
62562, 62563, 62568, 62581, 62591, 62599, 62614, 62618, 62693, 62718, 62719, 
62720, 62721, 62723, 62731, 62781, 62843, 62866, 62867, 62868, 62869, 62870, 
62871, 62880, 62893, 62894, 62906, 62928, 62939, 62941, 62953, 62954, 62955, 
62959, 62960, 62961, 62962, 62963, 62965, 62967, 62979, 62995, 62996, 63004, 
63007, 63015, 63031, 63032, 63066, 63067, 63068, 63069, 63074, 63120, 63186, 
63210, 63211, 63216, 63239, 63245, 63247, 63248, 63249, 63287, 63296, 63301, 
63342, 63349 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

63105 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

61936, 61946, 61947, 61964, 61967, 61969, 61971, 61983, 61984, 61985, 61986, 
62004, 62005, 62006, 62007, 62014, 62015, 62016, 62017, 62018, 62019, 62020, 
62022, 62025, 62026, 62027, 62032, 62037, 62038, 62041, 62042, 62043, 62044, 
62045, 62048, 62060, 62063, 62069, 62080, 62085, 62095, 62099, 62106, 62111, 
62120, 62139, 62140, 62145, 62152, 62153, 62154, 62155, 62180, 62182, 62184, 
62186, 62190, 62193, 62201, 62203, 62216, 62261, 62262, 62263, 62264, 62314, 
62316, 62323, 62345, 62351, 62356, 62373, 62374, 62375, 62376, 62380, 62381, 
62382, 62386, 62387, 62412, 62432, 62433, 62434, 62435, 62438, 62445, 62446, 
62447, 62448, 62449, 62469, 62470, 62471, 62479, 62480, 62481, 62487, 62491, 
62493, 62504, 62505, 62519, 62529, 62532, 62534, 62560, 62564, 62565, 62569, 
62577, 62580, 62595, 62598, 62619, 62622, 62623, 62624, 62625, 62626, 62639, 
62640, 62641, 62642, 62643, 62644, 62645, 62647, 62648, 62649, 62650, 62659, 
62661, 62663, 62664, 62665, 62667, 62668, 62672, 62674, 62682, 62686, 62687, 
62692, 62694, 62698, 62707, 62746, 62748, 62750, 62751, 62774, 62778, 62779, 
62787, 62788, 62799, 62805, 62846, 62878, 62879, 62897, 62911, 62912, 62913, 
62914, 62915, 62916, 62917, 62918, 62919, 62922, 62925, 62932, 62933, 62934, 
62998, 63000, 63003, 63012, 63013, 63018, 63020, 63028, 63029, 63030, 63042, 
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63055, 63056, 63104, 63138, 63187, 63194, 63198, 63200, 63201, 63202, 63205, 
63209, 63232, 63233, 63234, 63235, 63257, 63259, 63260, 63261, 63262, 63263, 
63264, 63265, 63266, 63267, 63268, 63269, 63299, 63317, 63327, 63344, 63346, 
63347, 63354, 63355, 63358, 63361, 63366, 63367, 63369 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

62148, 62149, 62307, 62308, 62309, 62310, 62451, 62452, 62517, 62518, 62573, 

62723, 62936, 62952, 62959, 62960, 62961, 62962, 62963, 62964, 62965, 62971, 

62972, 62979, 63031, 63032, 63063, 63064, 63066, 63068, 63069, 63245 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

63349 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

61940, 61954, 61955, 61972, 61979, 61980, 61981, 61982, 62003, 62034, 62055, 
62056, 62058, 62062, 62067, 62087, 62088, 62089, 62112, 62115, 62148, 62149, 
62168, 62173, 62174, 62191, 62196, 62268, 62273, 62297, 62301, 62302, 62315, 
62327, 62328, 62343, 62348, 62349, 62350, 62358, 62377, 62383, 62394, 62402, 
62406, 62414, 62415, 62416, 62417, 62428, 62436, 62437, 62457, 62466, 62468, 
62492, 62500, 62517, 62518, 62530, 62531, 62533, 62561, 62568, 62589, 62592, 
62596, 62606, 62612, 62673, 62701, 62703, 62719, 62720, 62721, 62728, 62730, 
62766, 62776, 62781, 62798, 62800, 62842, 62844, 62848, 62849, 62850, 62854, 
62867, 62868, 62869, 62870, 62871, 62873, 62875, 62880, 62892, 62906, 62936, 
62952, 62956, 62957, 62958, 62959, 62960, 62961, 62962, 62963, 62964, 62965, 
62971, 62972, 62979, 62981, 62997, 63005, 63009, 63010, 63011, 63015, 63016, 
63019, 63031, 63032, 63033, 63035, 63060, 63063, 63064, 63066, 63068, 63069, 
63072, 63130, 63131, 63133, 63134, 63203, 63208, 63216, 63245, 63247, 63248, 
63249, 63286, 63293, 63298, 63301, 63312, 63343, 63345, 63349, 63351, 63352, 
63356, 63360, 63362 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

61999, 62136, 62137, 62220, 62318, 62319, 62404, 62462, 62554, 62555, 63057, 

63258 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

62050, 62065, 62165, 62207, 62251, 62295, 62385, 62393, 62397, 62398, 62407, 
62454, 62458, 62459, 62460, 62461, 62463, 62464, 62465, 62554, 62597, 62604, 
62605, 62683, 62714, 62780, 62794, 62839, 62851, 62890, 63093, 63132, 63207, 
63218, 63223, 63274, 63281, 63297, 63339, 63340, 63341, 63342 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

61959, 62002, 62039, 62097, 62098, 62130, 62209, 62210, 62211, 62212, 62213, 
62214, 62215, 62299, 62539, 62540, 62715, 62716, 62717, 62797, 63139, 63256, 
63302, 63350 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

62444, 63303 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

61939, 61941, 62028, 62029, 62030, 62031, 62053, 62091, 62092, 62093, 62094, 

62187, 62188, 62217, 62218, 62219, 62221, 62222, 62223, 62224, 62225, 62226, 
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62227, 62228, 62229, 62230, 62231, 62232, 62233, 62234, 62235, 62236, 62237, 

62238, 62239, 62240, 62241, 62242, 62243, 62244, 62245, 62246, 62247, 62248, 

62249, 62250, 62265, 62266, 62278, 62312, 62330, 62331, 62332, 62333, 62334, 

62335, 62336, 62365, 62366, 62367, 62368, 62369, 62370, 62371, 62413, 62418, 

62419, 62420, 62421, 62422, 62453, 62455, 62456, 62482, 62488, 62489, 62490, 

62509, 62521, 62522, 62523, 62524, 62525, 62562, 62563, 62575, 62636, 62754, 

62755, 62756, 62757, 62758, 62759, 62760, 62761, 62762, 62764, 62782, 62783, 

62784, 62785, 62786, 62847, 62866, 62874, 62893, 62945, 62946, 62947, 62948, 

62949, 62967, 63061, 63135 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

61950, 62289, 62290, 62574, 63057 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

62127, 62192 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

61987, 62199, 62202, 62326, 62401, 62581, 62693, 62753, 62876, 62899, 63058, 

63059, 63148, 63149, 63186, 63188, 63189, 63190, 63192, 63193, 63219, 63221, 

63222 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

61960, 61961, 62286, 62775 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

63097 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

62100, 62307, 62308, 62309, 62310, 62346, 62360, 62528, 62535, 62573, 62996, 

63065, 63210, 63287 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

61937, 61953, 61968, 61970, 62000, 62001, 62008, 62009, 62010, 62011, 62012, 

62013, 62021, 62022, 62035, 62036, 62040, 62046, 62059, 62081, 62082, 62084, 

62086, 62096, 62102, 62109, 62110, 62113, 62138, 62141, 62142, 62143, 62144, 

62146, 62150, 62151, 62166, 62167, 62170, 62171, 62172, 62179, 62185, 62189, 

62198, 62205, 62254, 62256, 62267, 62269, 62270, 62271, 62272, 62285, 62288, 

62291, 62292, 62293, 62294, 62296, 62303, 62304, 62313, 62317, 62325, 62344, 

62347, 62352, 62353, 62355, 62359, 62378, 62384, 62390, 62391, 62409, 62410, 

62411, 62423, 62424, 62429, 62430, 62431, 62450, 62472, 62477, 62484, 62494, 

62495, 62497, 62498, 62499, 62501, 62502, 62503, 62506, 62507, 62508, 62514, 

62515, 62552, 62556, 62559, 62566, 62567, 62582, 62583, 62586, 62587, 62591, 

62599, 62613, 62614, 62618, 62620, 62621, 62627, 62628, 62629, 62630, 62631, 

62632, 62633, 62657, 62669, 62670, 62671, 62676, 62677, 62678, 62679, 62680, 

62681, 62695, 62697, 62711, 62712, 62713, 62718, 62723, 62732, 62733, 62734, 

62735, 62736, 62737, 62741, 62744, 62745, 62747, 62767, 62772, 62777, 62785, 

62793, 62795, 62796, 62801, 62802, 62803, 62804, 62806, 62807, 62808, 62809, 

62810, 62811, 62812, 62813, 62814, 62815, 62816, 62817, 62818, 62819, 62820, 

62821, 62822, 62823, 62824, 62825, 62826, 62827, 62828, 62829, 62830, 62831, 

62832, 62833, 62834, 62835, 62836, 62843, 62845, 62855, 62856, 62857, 62862, 

62863, 62865, 62877, 62891, 62894, 62902, 62907, 62908, 62909, 62923, 62928, 
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62929, 62931, 62937, 62938, 62939, 62941, 62942, 62943, 62950, 62951, 62953, 

62954, 62955, 62968, 62973, 62974, 62975, 62976, 62977, 62978, 62995, 62999, 

63001, 63002, 63004, 63006, 63007, 63037, 63038, 63039, 63040, 63041, 63043, 

63044, 63045, 63046, 63047, 63048, 63049, 63050, 63051, 63052, 63053, 63067, 

63070, 63073, 63088, 63089, 63091, 63100, 63101, 63102, 63120, 63129, 63136, 

63143, 63144, 63191, 63204, 63206, 63211, 63212, 63213, 63225, 63226, 63227, 

63228, 63229, 63230, 63231, 63236, 63237, 63238, 63239, 63241, 63242, 63243, 

63244, 63275, 63279, 63280, 63285, 63304, 63307, 63308, 63309, 63310, 63318, 

63319, 63320, 63321, 63322, 63323, 63324, 63325, 63326, 63348, 63357, 63364 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

61948, 61949, 62287, 62900, 62901, 63142, 63160, 63163, 63164, 63165 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

62123, 62512, 63141 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

62853 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

62177, 62516, 62585, 63150, 63151, 63152, 63153, 63154, 63155, 63156, 63157, 
63158, 63159, 63161, 63162, 63166, 63167, 63168, 63169, 63170, 63171, 63172, 
63173, 63174, 63175, 63176, 63177, 63178, 63179, 63180, 63181, 63182, 63183, 
63184, 63185 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

61938, 62119, 62329, 62337, 62338, 62339, 62340, 62486, 62615, 62651, 62898, 
63311 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

62274, 62275, 62276, 62277, 62363, 62364, 63252 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

62496, 63008 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

62052, 62101, 62103, 62104, 62135, 62259, 62280, 62281, 62282, 62283, 62284, 
62357, 62473, 62485, 62527, 62553, 62571, 62572, 62579, 62593, 62600, 62603, 
62607, 62608, 62609, 62610, 62637, 62638, 62646, 62725, 62727, 62740, 62742, 
62743, 62765, 62789, 62790, 62791, 62840, 62841, 62903, 63300, 63314 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для радіо 

62731 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

61951, 62104, 62105, 62181, 62260, 62473, 62527, 62553, 62571, 62572, 62579, 
62593, 62602, 62603, 62724, 62726, 62743, 62763, 62765, 62769, 62770, 62771, 
62773, 62840, 62841, 62853, 62881, 63277, 63306, 63313 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 

 

572 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

61952, 62024, 62049, 62066, 62116, 62117, 62164, 62300, 62354, 62389, 62392, 

62443, 62513, 62544, 62545, 62546, 62558, 62616, 62617, 62684, 62706, 62729, 

62738, 62739, 62749, 62944, 62985, 63017, 63098, 63099, 63111, 63195, 63197, 

63305 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

61952, 61958, 61963, 61975, 61988, 61989, 61990, 61991, 61992, 61993, 61994, 

61995, 61996, 61997, 61998, 62023, 62051, 62064, 62072, 62073, 62074, 62075, 

62076, 62077, 62078, 62079, 62083, 62090, 62126, 62129, 62131, 62132, 62133, 

62134, 62147, 62160, 62161, 62162, 62163, 62169, 62175, 62195, 62204, 62208, 

62252, 62253, 62255, 62257, 62258, 62300, 62311, 62320, 62321, 62322, 62324, 

62341, 62342, 62388, 62399, 62400, 62403, 62405, 62408, 62425, 62426, 62439, 

62467, 62475, 62476, 62478, 62536, 62541, 62542, 62543, 62576, 62584, 62611, 

62652, 62653, 62654, 62662, 62675, 62685, 62688, 62689, 62690, 62691, 62696, 

62704, 62705, 62706, 62709, 62710, 62738, 62768, 62852, 62859, 62860, 62872, 

62888, 62889, 62895, 62896, 62926, 62927, 62930, 62966, 62970, 62980, 62982, 

62983, 62984, 62986, 62987, 62988, 62989, 62990, 62991, 62992, 62993, 62994, 

63014, 63022, 63036, 63071, 63075, 63076, 63077, 63078, 63079, 63080, 63081, 

63082, 63083, 63084, 63085, 63086, 63095, 63096, 63106, 63107, 63108, 63109, 

63110, 63112, 63113, 63114, 63115, 63116, 63117, 63118, 63119, 63121, 63122, 

63123, 63124, 63125, 63126, 63127, 63128, 63145, 63146, 63147, 63199, 63214, 

63215, 63224, 63246, 63250, 63254, 63270, 63271, 63272, 63273, 63276, 63283, 

63284, 63288, 63289, 63290, 63291, 63292, 63315, 63316, 63359 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

План 

63349 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

62061, 62164, 62191, 62194, 62437, 62513, 62568, 62600, 62749, 62765, 62903, 

62908, 62935, 62970, 62995, 62997, 63002, 63021, 63103, 63132, 63133, 63134, 

63220, 63305 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

61940, 61942, 61943, 61944, 61945, 61952, 61954, 62023, 62034, 62047, 62050, 

62059, 62061, 62062, 62065, 62083, 62087, 62107, 62108, 62117, 62128, 62136, 

62137, 62159, 62165, 62169, 62183, 62197, 62207, 62208, 62220, 62251, 62295, 

62306, 62307, 62308, 62310, 62318, 62319, 62324, 62341, 62354, 62379, 62385, 

62388, 62389, 62392, 62393, 62395, 62396, 62397, 62398, 62404, 62406, 62407, 

62408, 62409, 62432, 62439, 62458, 62459, 62460, 62462, 62463, 62464, 62465, 

62483, 62484, 62516, 62530, 62554, 62555, 62557, 62573, 62576, 62588, 62590, 

62601, 62604, 62605, 62606, 62650, 62662, 62675, 62683, 62703, 62706, 62708, 

62722, 62738, 62739, 62749, 62752, 62766, 62780, 62794, 62800, 62851, 62858, 

62859, 62872, 62890, 62892, 62903, 62909, 62920, 62921, 62923, 62927, 62930, 

62940, 62941, 62944, 62952, 62966, 62981, 62996, 62997, 63053, 63062, 63072, 

63092, 63093, 63132, 63134, 63195, 63197, 63207, 63216, 63218, 63223, 63240, 

63250, 63274, 63281, 63286, 63294, 63295, 63296, 63297, 63301, 63305, 63315, 

63342, 63349, 63353 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

62070, 62071, 62118, 62124, 62125, 62362, 63092, 63094 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір містобудування 

62176, 62892, 63240 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

61942, 61943, 61944, 61945, 61956, 61957, 61962, 61965, 61966, 61973, 61974, 

61976, 61977, 61978, 62057, 62059, 62061, 62107, 62108, 62114, 62121, 62122, 

62128, 62156, 62157, 62158, 62178, 62183, 62197, 62298, 62305, 62306, 62335, 

62348, 62349, 62350, 62358, 62361, 62379, 62406, 62427, 62440, 62441, 62474, 

62492, 62510, 62511, 62520, 62550, 62551, 62555, 62557, 62570, 62578, 62588, 

62594, 62627, 62628, 62629, 62631, 62632, 62635, 62655, 62656, 62658, 62660, 

62666, 62699, 62700, 62702, 62708, 62722, 62792, 62837, 62838, 62861, 62864, 

62883, 62884, 62885, 62886, 62887, 62904, 62905, 62910, 62940, 62952, 62969, 

62981, 63034, 63054, 63062, 63087, 63137, 63140, 63196, 63217, 63278, 63282, 

63296, 63305, 63333, 63353, 63365 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

62176 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

61949, 62033, 62068, 62148, 62149, 62159, 62516, 62634 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

62200, 62279, 63049 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

62920, 62921, 62924 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

62159, 62192, 62409, 62516, 62601, 62703, 62858, 62906, 62972 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 62757, 62759, 62761, 62762 
Bonsan (псевдонім) 62483 
Dana Pro (псевдонім) 62428 
DSV (псевдонім) 62612 
Eugene Elias (псевдонім) 62209, 62210, 62211, 62212, 62213, 62214, 62215 
Finanskonstant (псевдонім) 63282 
Fireflies (псевдонім) 63328, 63329, 63330, 63331, 63332, 63333, 63334, 

63335, 63336, 63337, 63338 
GANNA SORBAT (псевдонім) 62542, 62543, 62544, 62545, 62546 
GRAND MAN STUDIO (псевдонім) 62883 
LOOKINICH (псевдонім) 62405 
Marakhovskyy Oleksandr (псевдонім) 62072, 62073, 62074, 62075, 62076, 62077, 62078, 

62079, 62156, 62157, 62158, 62425, 62426 
Meetrich (псевдонім) 61968, 62483, 62484, 62909 
Nanna (псевдонім) 63014 
Nikita Gross, Никита Гросс (псевдонім) 62852 
PASHA TRIMBEATER (псевдонім) 63195 
Paul (псевдонім) 62484, 62909 
Pаul (псевдонім) 61968 
Regent (псевдонім) 61968, 62484, 62909 
Roy Crank (псевдонім) 62195 
Sasha Boole (псевдонім) 63106, 63107, 63108, 63109, 63110, 63111, 63112, 

63113, 63114, 63115, 63116, 63117, 63118, 63119, 
63121, 63122, 63123, 63124, 63125, 63126, 63127, 
63128 

Seldom Sign (псевдонім) 63283, 63284 
VIRGINIA (псевдонім) 63253, 63254 
Абрамова Людмила Сергіївна 63002 
Авар'янов Владислав Володимирович  62022 
Авер'янов Володимир Павлович 62022 
Авер'янова Аліна Миколаївна 62022 
Аверкина Марина Федорівна 63102 
Аверченко Дар'я Василівна 62763 
Агеєва Віра Павлівна 61940 
Адаменко Микола Ігорович 62943 
Акімова Тетяна Валеріївна 62566 
Аксьонова Ірина Вікторівна 62503 
Аксьонова Світлана Юріївна 62928 
Акулов Артем Сергійович 62663, 62664, 62665, 62667, 62668 
Ал Нукарі Абдулкарим 63239 
Албул Володимир Сергійович 62478 
Алексєєва Ельвіра Станіславівна 62298 
Алексієв Володимир Олегович 63148, 63149, 63186, 63188, 63189, 63190, 63192, 

63193 
Алексієв Олег Павлович 63148, 63149, 63186, 63188, 63189, 63190, 63192, 

63193 
Алексійчук Микола Миколайович 62380 
Алієва Лєніє 62946, 62947, 62948, 62949 
Аль Насір Ейяд 63239 
Альошечкін Олександр Анатолійович 62052, 62593 
Амірханов Тімур Ходжиакбарович 62553 
Анацький Олександр Олександрович 63194 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Андрєєв Віталій Миколайович 63144 
Андрієнко Петро Дмитрович 63232, 63233, 63234, 63235 
Андрій Лучанко (псевдонім) 62888, 62889 
Андрійченко Ольга Олександрівна 62589, 62590 
Андріянов Дмитро Олександрович 62853 
Андрук Віталій Миколайович 62434, 62435 
Андрусенко Олександр Миколайович 62430, 62431 
Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana) 62163, 62164, 62684, 62685 
Анісімова Вікторія Олександрівна 62416 
Анна Казка (псевдонім) 62576 
Антикова Юлія Вікторівна 63204 
Антимонов Олег Павлович 62751 
Антонов Олександр Олександрович (Antonov 
Alexandеr Alexandrovich) 

62973, 62974, 62975, 62976, 62977, 62978 

Антонюк Вячеслав Вікторович 63003 
Апасов Сергій Іванович 62261 
Ардобацька Катерина Володимирівна 62563 
Арешонков Віталій Володимирович 62380 
Аржинт Альона Георгіївна 62031 
Арнаут Федора Іванівна 62760 
Арнаутов Андрій Валентинович 63316 
Артём Орбелян (псевдонім) 63214 
Артем'єв Андрій Владиславович 62678, 62679, 62680 
Артюх Дмитро Анатолійович 63140 
Артюх Світлана Миколаївна 63226 
Артюхов Артем Євгенович 62692 
Арустамова Нателла Артемівна 62411 
Архіпова Марія Андріївна 62930 
Арчаков Денис Вадимович 62006 
Асєєв Сергій Юрійович 62099 
Аугунас Сабіна Валеріївна 63357 
Афанасьєв Дмитро Володимирович 62106 
Бабій Дмитро Миколайович 62066 
Бабічев Олександр Сергійович 62088 
Бабчинський Андрій Олександрович 62892, 63240 
Бадоєв Алан Казбекович 62594 
Базелінський Антон Сергійович 62593, 62848 
Базилевич Олег Олегович 62765 
Базильчук Леонід Володимирович 62829 
Базілевич Ксенія Олексіївна 62139, 62140 
Байдун Владислав Сергійович 63270, 63271, 63272, 63273 
Бакума Микола Олександрович 62496 
Бакурова Анастасія Андріївна 62961 
Балан Микола Макарович 62682 
Баландіна Надія Францівна 62336 
Балим Олександр Сергійович 63138 
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна 63039 
Банк Ростислав Олександрович 63325 
Баракат Саід Шаріф Мохамед Ісмаіл 63094 
Баран Сергій Анатолійович 62287 
Баранов Владислав Валерійович 62202 
Барбе Адріан Михайлович 62694 
Барна Марія Михайлівна 62636 
Бартковський Ігор Ілліч 62346 
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Басистюк Назар Романович 62644 
Басс Олександр Борисович 62080 
Батулін Вячеслав Юрійович 63095, 63096 
Бахур Еліна Валентинівна 62346 
Бачинська Оксана Анатоліївна 62334 
Бевз Валентина Григорівна 62265, 62266 
Бевз Григорій Петрович 62265, 62266 
Беденко Марко Васильович 62236, 62238 
Безверхий Костянтин Вікторович 62166, 62167 
Безверхий Павло Сергійович 62843, 63092 
Безверхий Сергій Павлович 62843, 63092 
Безощук Олександр Валерійович 62479 
Бейгаразов Костянтин Михайлович 62557 
Бейлінов Давід Олександрович 63042 
Бекетова Галина Володимирівна 62401 
Бельдій Віталій Миколайович 62268 
Бельдій Дмитро Миколайович 62268 
Бельдій Микола Миколайович 62268 
Беляєв Василь Васильович 63200, 63201 
Бендовський Борис Іванович 62622, 62623 
Беновська Лілія Ярославівна 62618 
Бенько Микола Миколайович 63320 
Березовська Олена Федорівна 62141, 62143, 62144, 62719 
Березюк Олег Володимирович 62264 
Берчак Вікторія Сергіївна 62834 
Бескорсий Валерій Володимирович 62926 
Беспалько Юлія Миколаївна 63243, 63244 
Бессарабова Олена Віталіївна 63248 
Бессонов Олексій Львович 62697 
Бєлєвцев Олександр Рудольфович 63091 
Бєлєнков Віталій Валентинович 62917, 62918, 62919 
Бєлікова Наталія Олександрівна 62941 
Бєлявська Оксана Юріївна 62272 
Бикова Анастасія Володимирівна (NANA) 62399, 62400 
Биструшкіна Світлана Вікторівна 63024, 63025, 63026, 63027, 63030 
Білан Валентина Андріївна 62827 
Біленька-Свистович Леся Володимирівна 62223 
Білик Тетяна Леонідівна 62541 
Білостоцька Вікторія Олександрівна 62205, 62347 
Білоус Олександр Васильович (Неваляшка) 62251 
Білоусова Світлана Вікторівна 63322 
Білошкурський Микола Васильович 62821 
Білятинська Ірина Миколаївна 62817 
Біньковська Яна Петрівна 62105 
Бісик Сергій Петрович 62086, 62723 
Бітківська Галина Володимирівна 62413 
Благодаренко Людмила Юріївна 62414 
Блажієвська Наталія Ігорівна 63069 
Бобирьов Евген Григорович 63204 
Бобрицький Сергій Владиславович 63194 
Богачова Олена Валентинівна 62446, 62449 
Богданович Володимир Юрійович 62582, 62583, 62767 
Боголіб Тетяна Максимівна 62008, 62009, 62010, 62011, 62012, 62013 
Богуш Лариса Григорівна 62953 
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Боєва Наталія Іванівна 62749 
Бойко Микола Павлович 61941, 62967 
Бойкова Ніна Володимирівна 62160 
Бойченко Олег Сергійович 62412 
Бойчук Ігор Тарасович 62694 
Бойчук Олександр Васильович 63354 
Бойчук Тарас Миколайович 62694 
Бондар Микола Іванович 63285 
Бондар Світлана Станіславівна 62807 
Бондарева Олена Євгенівна 62413 
Бондаренко Вікторія Володимирівна 62277 
Бондаренко Сергій Іванович 63044 
Бондарук Яна Володимирівна 62819 
Бондарчук Олексій Миколайович 62639, 62640, 62641, 62642, 62643 
Бондарчук Роман Леонідович 62763 
Борисейко Віталій Олександрович 63322 
Борисова Юлія Юріївна 62894 
Борисовський Денис Олександрович 62316 
Борищук Володимир Олександрович 63357 
Боровик Руслан Вадимович 61967 
Борсеітова Айше Серанівна 62945 
Босенко Василь Васильович 62570 
Босовська Мирослава Веліксівна 63319 
Бояр Вікторія Іванівна 62720, 62721 
Бояркіна Ірина Андріївна (Василенко) 62064 
Браславська Оксана Володимирівна 63044 
Братушка Едуард Сергійович 63216 
Братченко Олександр Васильович 63194 
Брацкова Зінаїда Михайлівна 62805 
Бреус Світлана Василівна 62477 
Бріт Надія Михайлівна 62819, 63044 
Бровко Федір Михайлович 63041 
Бродський Олександр Юрійович 62859, 62861 
Бруєва Анастасія Ігорівна 63068, 63069 
Брюханова Наталія Олександрівна 63241, 63279, 63280 
Бугров Андрій Валентинович 63252 
Буділов Сергій Алфеєвич 61948 
Будна Наталя Олександрівна 62238 
Букарєва Світлана Анатоліївна 62747 
Буковський Сергій Анатолійович 62283 
Булат Анатолій Федорович 62172, 62185 
Бунецький Володимир Михайлович 62313 
Буратевич Валерій Едуардович 62701 
Бургела Євген Юрійович 62853 
Буренко Валентина Миколаївна 62370, 62371 
Бурий Валентин Дмитрович 63363 
Буринська Ніна Миколаївна 62366 
Бурлака Ірина Володимирівна 62747 
Бутенко Анатолій Федорович 62873 
Бутенко Володимир Григорович 62827 
Бутко Богдан Олександрович (Baghdad) 62982, 62983, 62984, 62985, 62986, 62987, 62988, 

62989, 62990, 62991, 62992, 62993, 62994, 63075, 
63076, 63077, 63078, 63079, 63080, 63081, 63082, 
63083, 63084, 63085, 63086 
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Буханцева Лідія Григорівна 62872 
Бучацька Тетяна Григорівна 62224, 62758 
Бушина Юлія Віталіївна 62842 
Вавіленкова Анастасія Ігорівна 63055, 63056 
Важнича Надія Леонідівна 62572 
Валігура Тарас Миколайович 62607, 62608, 62609, 62610 
Валовий Андрій Анатолійович 62058 
Валуйська Аліна Олександрівна 61963 
Валуйська Євгенія Володимирівна 61963 
Валюк Вікторія Федорівна 63044 
Вареник Андрій Ігорович 62372 
Варениця Павло Сергійович (EPOLETS) 63199 
Варзацька Лариса Олександрівна 62234 
Василевич Оксана Вікторівна 62384 
Василенко Віктор Сергійович (WWS) 63366, 63368, 63369 
Василик Олексій Васильович 62690 
Васильєв Валерій Михайлович 62480 
Васюра Анатолій Степанович  62305 
Васюхін Михайло Іванович 63038 
Ваха Анна Олександрівна 61963 
Ващаєва Наталія Анатоліївна 62559, 62954 
Ващенко Сергій Григорович 62344 
Ващук Катерина Станіславівна 62089 
Вей Аліса Анатоліївна 63288, 63289, 63290, 63291, 63292 
Великоіваненко Олена Андріївна 62644 
Величко Надія Олександрівна 62345 
Величко Олена Михайлівна 62296 
Веліксар Людмила Георгіївна 62756 
Веліулаєва Аліє 62948 
Венгер Євген Федорович 61941, 62967 
Венцель Євген Сергійович 63191 
Вербанов Олег Васильович 61946 
Вергунов Віктор Анатолійович 63100, 63101 
Верес Марія Костянтинівна 63031, 63032 
Ветчинкін Віталій Олександрович 63367 
Веха Олексій Олександрович 62580 
Вештак Володимир Володимирович 62516 
Висоцька Олена Володимирівна 63255 
Вишневська Оксана Леонідівна 63215 
Віг Янош 62362 
Відаль Віталі Свєтіславович 62273 
Вікторова Катерина Олександрівна 62328 
Вільхова Лілія Євгенівна 62381, 62487 
Віничук Степан Мілентійович 62574 
Віхтюк Олександр Анатолійович 62095 
Вішнікіна Любов Петрівна 62847 
Владімірова Наталія Григорівна 62266 
Власенко Дмитро Олександрович 62472 
Власенко Юрій Віталійович 62878 
Власов Олексій Вячеславович 61967 
Власова Інна Володимирівна 62528 
Власова Наталія Олександрівна 63023, 63029 
Власюк Олена Олександрівна 62893 
Вовканич Любомир Степанович 62000 
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Вовкович Тарас Михайлович 62746 
Водчиць Олександр Григорович 62189 
Водяник Аркадій Аркадійович 63216 
Возняк Галина Василівна 62618 
Возняк Григорій Михайлович (Бойко Г.М.) 62312 
Возняк Григорій Михайлович (Бойко) 62240 
Войтенко Катерина Петрівна 62960 
Войтович Олеся Петрівна 62779 
Войтюк Алла Василівна 62620 
Войцева Олена Андріївна 62224, 62758 
Волжін Олександр Юрійович 62492 
Волинець Уляна Андріївна 62618 
Волков Ілля Олександрович 63346 
Волков Сергій Леонідович 62840, 62841 
Волкова Лілія Володимирівна 63344 
Волковецький Сергій Петрович 62698, 63198 
Воловик Ігор Анатолійович 63042 
Волошин Леся Володимирівна 63312 
Волошин Олексій Іванович 62172, 62185 
Волошко Наталія Сергіївна 62272 
Волощенко Ольга Володимирівна 62636 
Волощук Євгенія Валентинівна 62331 
Волощук Олена Борисівна 63286 
Волчек Віра Володимирівна 62377, 62378 
Ворніков Денис Миколайович 62565 
Воробейчик Олег Станіславович 62504, 62505 
Воробець Уляна Стефанівна 62890 
Воробйов Олександр Миколайович 62303, 62304 
Вороніна Ольга Володимирівна 62200 
Воронкін Сергій Павлович 62044 
Воротніков Володимир Володимирович 62412 
В'юн Алла Євгеніївна 62397, 62839 
Гавинський Євген В'ячеславович 62037 
Гавриленко Юрій Володимирович 62401 
Гавриш Наталія Василівна 62330 
Галата Ігор Юрійович 62115 
Галелюка Ігор Богданович 62686, 62687 
Гален Олександр Васильович (Одстар) 62488, 62489, 62490 
Галиця Ігор Олександрович 62001, 62793, 62845, 63364 
Галиця Олександр Сисойович 62001 
Галич Людмила Борисівна 62931 
Галич Людмила Вікторівна 62931 
Галущенко Павло Петрович (VanShot) 62024 
Гамарнік Ілля Михайлович 63131 
Ганіченко Ірина Володимирівна 62121, 62122 
Гапанович Ярослав Валерійович 62110 
Гапоненко Роман Іванович 62506, 62507, 62508, 62657 
Гапотій Віктор Дмитрович 62567 
Гарага Марія Семенівна 62030 
Гарбуз Володимир Васильович 62537 
Гаргай Олександр Степанович 62844 
Гарнего Юлія Олександрівна 62796 
Гвелесіані Анна Гелаївна 62929, 62953 
Гейченко Олена Анатоліївна 63196 
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Гелета Олег Леонтійович 63088, 63089, 63090 
Гембара Віктор Володимирович 63197 
Гембарук Алла Степанівна 62819 
Гензьора Тетяна Миколаївна 63044 
Герзанич Євген Михайлович 62805 
Геря Вадим Вадимович 62799 
Гілецький Йосип Романович 62242 
Гільденбрандт Тетяна Вільгельмівна 62805 
Гінзбург Валентина Григорівна 62378 
Гінтова Марина Герцівна 62639, 62640, 62641, 62642, 62643 
Гісем Олександр Володимирович 62246, 62247 
Главник Олена Павлівна 63275 
Гладиборода Наталія Пилипівна 62155 
Гладка Юлія Анатоліївна 63322 
Гладкіх Світлана Леонідівна 63247, 63248 
Гладун Анатолій Олександрович 62714, 63339, 63340, 63341 
Гладун Олександр Миколайович 62954 
Гладуш Юрій Іванович 62401 
Гладьо Юрій Богданович 63257 
Гладюк Микола Миколайович 62230, 62250 
Гладюк Тетяна Володимирівна 62230 
Гнатенко Вікторія Сергіївна 62562 
Гнатенко Оксана Василівна 62379 
Гнатюк Оксана Володимирівна 62830, 63044 
Гнилицька Лариса Володимирівна 62586, 62587 
Гоглювата Надія Миколаївна 63350 
Гойхман Михайло Ісаакович 62311 
Голобородько Віталій Миколайович 63354 
Головацький Андрій Степанович 62429 
Головіна Світлана Вікторівна 62955 
Головко Микола Васильович 62368, 62422 
Головко Олександр Олександрович 62529 
Голуб Віктор Анатолійович 62086 
Голуб Ніна Борисівна 62367 
Гольтяєва Людмила Анатоліївна 62501 
Гончар Олег Олексійович 62324, 63036 
Гончаренко Василь Григорович 62834 
Гончаренко Ганна Євдокимівна 62834 
Гончаренко Олексій Геннадійович 63313 
Гончаренко Сергій Юрійович 62876 
Гончарук Степан Тихонович 63307 
Горбань Андрій Євгенович 62377, 62378 
Горбатюк Наталія Миколаївна 63044 
Гордієнко Вадим Юрійович 61947 
Гордієнко Ольга Владиславівна (Olga Kalnybolotska) 62588 
Гордон Дмитро Дмитрович 62738 
Горенко Максим Вікторович 62084, 62409, 62410 
Горілик Олександр Анатолійович 61964 
Горічко Мар'ян Віталійович 63244 
Горлов Петро Іванович 62480 
Горобець Сергій Миколайович 62470, 62471 
Горобчишин Олег Вікторович 63088 
Горохівський Петро Іванович 62808 
Горяча Вероніка Олександрівна 62180 
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Гостра Ганна Володимирівна 62853 
Готовкін Максим Олександрович 62063 
Гошилик Наталія Вікторівна 62384 
Грезент-Єніна Наталія Миколаївна 62997 
Грень Ярослав Володимирович 62086 
Гресь Григорій Павлович 62881 
Грецька Наталія Анатоліївна 62556 
Гречаник Андрій Володимирович 62691, 62704, 62705 
Грибан Григорій Петрович 63343 
Гривко Антоніна Вікторівна 62278 
Григоренко Валентин Олегович 62613, 62614 
Григоренко Любов Вікторівна 62627, 62628, 62629, 62630, 62631, 62632 
Григор'єв Олег Миколайович 62185 
Григорович Олексій Борисович 61967 
Григорчук Мирослав Васильович 62127 
Гриневич Людмила Володимирівна 62502 
Гринчишин Ірина Миколаївна 62618 
Гриньова Тетяна Іванівна 63060 
Грицак Олександр Сергійович 62027 
Гришкун Євгеній Олександрович 62360 
Грищук Олександр Казимирович 63211 
Грідіна Світлана Віталіївна 63066 
Грітченко Тетяна Яківна 63048, 63051 
Громов Володимир Ігорович 63194 
Громова Олена Вячеславівна 62069 
Груба Анастасія Вікторівна 62572 
Грушецький Віталій Віталійович 63140 
Грущинська Олена Володимирівна 63091 
Грянка Олександр Васильович 62932, 62933, 62934 
Губарєв Руслан Валерійович 62803 
Губенко Дмитро Іванович 62172, 62185 
Гуз Костянтин Жоржович 62276 
Гузик Тетяна Борисівна 62740 
Гуржій Андрій Миколайович 61938 
Гуркін Максим Андрійович 62442 
Гурова Антоніна Іванівна 62669 
Гусєв Борис Семенович 63038 
Гушак Галина Володимирівна (Міколяш Галина, 
Галка, Jaan) 

63315 

Гущин Костянтин Миколайович 61964 
Давидов Володимир Юхимович 63023, 63025 
Давидова Оксана Володимирівна 62569 
Давидовський Леонід Сергійович 62086, 62723 
Давидюк Левко Вікторович 62070, 62071 
Давимука Степан Антонович 62618 
Даниленко Георгій Миколайович 62519, 63018 
Дегліна Кіра Євгенівна 63223 
Дегтярьова Клавдія Віталіївна 62336 
Дейнеко Валентина Василівна (Вересоцька 
Валентина Василівна) 

62683 

Дейніченко Дарія Юріївна 62056 
Декарчук Марина Вадимівна 62830, 63044 
Делечук Сергій Миколайович (Сергий) 62768 
Дементьєв Дмитро Петрович 62006 
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Демиденко Максим Геннадійович 62750 
Демиденко Оксана Олексіївна 62572 
Демченко Іван Сергійович 63219 
Демченко Ірина Іванівна 62815 
Денесюк Руслан Михайлович 62529 
Денис Захарчук - Ян Сірженко (псевдонім) 62468 
Денисенко Володимир Іванович 63322 
Денисенко Леся Миколаївна 62661 
Денисюк Олена Василівна 62289, 62290, 63006 
Дерев'янко Ірина Віталіївна 62953 
Дерех Зіновій Дмитрович 62568 
Деркач Світлана Петрівна 62819 
Десятник Віктор Володимирович 62014, 62015, 62016, 62017, 62018, 62019, 62020 
Дехтяренко Володимир Павлович 62531 
Дєєва Надія Миколаївна 62953 
Дєнєжкін Микола Миколайович 62582, 62583 
Джума Вадим Петрович 62550, 62551 
Диана Ясная (псевдонім) 62903 
Дибков Олексій Васильович 63259, 63260, 63261, 63262, 63263, 63264, 63265, 

63266, 63267, 63268, 63269 
Дивінець Олег Леонідович 62942 
Дихтяр Олександр Борисович 62141 
Діденко Юрій Федорович 63322 
Дідковська Людмила Іванівна 62556 
Дідурик Володимир Олександрович (Деревій) 62355 
Діхтяренко Юлія Володимирівна 62828 
Длігач Олександр Ілліч 62176, 62177, 62178, 62179 
Дмитренко Геннадій Анатолійович 62953 
Дмитренко Ігор Валентинович 63021 
Дмитриченко Микола Федорович 62291, 63211 
Дмитрієв Дмитро Миколайович 62932, 62933, 62934 
Дмитрієв Микола Миколайович 62291, 62292, 62293 
Добра Олена Михайлівна 62334 
Добридень Алла Володимирівна 62809 
Добриднєва Ганна Юріївна 62083, 62403 
Добровольський Броніслав Юзефович 62189 
Добровольський Валерій Володимирович 62249 
Добровольський Юзеф Броніславович 62189 
Довгопол Алевтина Володимирівна 63093 
Довгопола Катерина Станіславівна 62486 
Довженко Андрій Віталійович 62670, 62671 
Довнар Олександр Йосипович 63255 
Долгальов Євген Едуардович 62752 
Долганов Андрій Вадимович 62534 
Долгополий Дмитро Юрійович 62797 
Донченко Сергій Леонідович 62805 
Дополюк Ольга Олександрівна 61962 
Дордік Станіслав Григорійович 62474 
Дорош Степан  Васильович 62666 
Доскаленко Станіслав Миколайович 61967 
Др. Маитрен Куберд (псевдонім) 62192 
Драч Анна Сергіївна 63205 
Дрозденко Максим Вікторович 62578 
Дроздов Олексій Леонідович 63239 
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Дручиніна Валерія Олександрівна (Каи Оксен) 62561 
Дубінченко Євген Анатолійович 62085, 62203 
Дубовик Тетяна Олексіївна 62475, 62476 
Дубяга Світлана Миколаївна 62786 
Дуда Роман Володимирович (Lakota) 62652, 62653, 62654 
Дудик Михайло Володимирович 62828 
Дуднік Денис Едуардович 62476 
Дужий Ігор Дмитрович 61969 
Дунець Ірина Романівна 62236 
Дьомкіна Ганна Сергіївна 62575 
Дяченко Дмитро Юрійович 62446, 62447, 62448, 62449 
Дячук Людмила Степанівна 62250 
Дячук Павло Вікторович 62816 
Єгорова Марія Сергіївна (Signum Laudis) 61952 
Ємельяненко Ярослав Вікторович 63103 
Ємельянов Ігор Олександрович 63091 
Ємець Денис Валерійович 62695 
Єресов Володимир Іванович 63212, 63213 
Єршова Наталя Юріївна 63285 
Жабєєв Володимир Павлович 62515 
Жабєєв Георгій Володимирович 62515 
Жабєєв Павло Володимирович 62515 
Жалінська Ірина Володимирівна 62559 
Жардан Володимир 63365 
Жаркова Ірина Іванівна 62338 
Жван Ольга Вікторівна 62715, 62716, 62717 
Железнов Констянтин Ігоревич 62663, 62664, 62665, 62667 
Железнов Костянтин Ігоревич 62668 
Животкова Ольга Олександрівна 62003 
Жижко Вікторія Володимирівна 62328 
Жиляєв Микола Миколайович 61971 
Жолдак Богдан Олексійович 62130, 62572, 62743 
Жора Цілуйко (псевдонім) 62357 
Журавель Юрій Григорович 62183 
Журавльов Іван Вікторович 62681 
Заболотна Діана Дмитрівна 62401 
Заболотний Антон Олексійович (Lakota) 62652, 62653, 62654 
Заболотний Дмитро Ілліч 62401 
Заболотний Олександр Миколайович 62663, 62664, 62665, 62667, 62668 
Заброцька Світлана Григорівна 62236 
Заворицький Юрій Євгенович 62568 
Загаріна Кристина Юріївна 63359 
Задорожна Оксана Володимирівна 62382 
Зазуляк Олег Михайлович 62099 
Заїка Антоніна Михайлівна 62337 
Зайончківський Володимир Володимирович 63200, 63201 
Зайцев Андрій Володимирович 62677 
Зайченко Віта Вікторівна 62002 
Замурєєнко Сергій Олександрович 62114, 62864 
Запара Антон Євгенович 62005 
Заріцький Олег Володимирович 62878, 62879 
Засєкін Дмитро Олександрович 62368, 62422 
Засєкіна Тетяна Миколаївна 62368, 62422 
Заступ Ігор Валерійович 62387 
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Затворна Тетяна Іванівна 62295 
Захарень Олександр Олександрович 62469 
Захаркевич Оксана Василівна 62897, 62901 
Захаров Андрій Михайлович 62372, 62373, 62374, 62375, 62376 
Захарчук Тетяна Миколаївна 62878 
Зброжек Лідія Володимирівна 62323 
Звєрєва Валерія Валеріївна 62677 
Здоров Анатолій Йосипович 63021 
Зеленський Костянтин Васильович 62081, 62082, 62359 
Зелікман Владислав Давидович 62566 
Зимогляд Андрій Сергійович 62748 
Зінченко Олександр Михайлович 63067 
Златковський Анатолій Борисович 63021 
Зроль Галина Євгенівна 62234 
Зубрило Анна Юріївна 62142 
Зубченко Олександр Михайлович 63351, 63352 
Зуєнко Марина Олексіївна 62874 
Іваник Юлія Юріївна 63038 
Іванкович Михайло Володимирович 62532 
Іванов Володимир Львович 62189 
Іванова Оксана Анатоліївна 63023 
Іванчов Павло Васильович 62430, 62431 
Іванюта Наталя Валеріївна 61970 
Івашина Євгенія Василівна 62221 
Іващенко Сергій Олександрович 62470 
Іголінський Максим Юрійович 63353 
Ігор Стрельцов (псевдонім) 63363 
Ізмайлов Андрій Олександрович 62190 
Ізовіта Андрій Леонідович 62673 
Ільїнська Ніна Іллівна 62413 
Ільченко Вікторія Юліанівна 63007 
Ільченко Олексій Георгійович 62276 
Індика Світлана Ярославівна 62941 
Іцковська Ірина Владиславівна 62794 
Кадученко Ігор Олександрович 62645 
Казак Анна Дмитрівна 62760 
Казанцева Ольга Павлівна 62248 
Казаров Дмитро Тимурович 62342 
Кайдик Олександр Юрійович 63041 
Калачев Олександр Іванович 62307, 62308, 62309, 62310 
Каленський Андрій Анатолійович 63040 
Каленюк Ірина Сергіївна 62953 
Каліберда Мстислав Євгенович 62120 
Калініченко Дмитро Миколайович 62361 
Калюжна Тетяна Валентинівна 62634 
Камишин Володимир Вікторович 62235 
Камінський Сергій Михайлович 62773 
Канішевська Олена Миколаївна 62055 
Капарулін Юрій Валерійович 63143 
Капіносов Анатолій Миколайович 62339 
Капко Антон Іванович 63024, 63026, 63027, 63030 
Каплуненко Ілля Михайлович 62930 
Каплуненко Наталія Володимирівна 62173, 62174 
Карамевський Володимир Ігорович 63251 
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Карамшук Олексій Олександрович 61952 
Карасевич Анатолій Олександрович 62807 
Карась Артем Олександрович (Kerzo) 62991, 62992, 62993, 62994, 63075, 63076 
Кардаков Олександр Юрійович 62564 
Кардаш Олег Васильович  62837, 62838 
Карельська Євгенія Валеріївна 62675 
Кармазіна Катерина Віл'ямівна 63141 
Карп Ігор Миколайович 62968, 62969 
Карпенко Роман Валерійович 62307, 62308, 62309, 62310 
Карпінський Борис Андрійович 62613, 62614 
Карташова Ірина Іванівна 62411 
Карташова Любов Андріївна 61938 
Картушин Олексій Юрійович 62650 
Каськова Людмила Федорівна 62678, 62679, 62680 
Катічев Олександр Миколайович 63104, 63105 
Кафеджі Тетяна Андріївна 62695 
Кафтанов Антон Анатолійович ("Корум") 63132, 63133, 63134 
Кафтанова Юлія Вікторівна ("автор К.305") 62935, 62936, 62937, 62938, 62939 
Кафтанова Юлія Вікторівна (автор К.305) 63133 
Каштан Сергій Миколайович 62141, 62142, 62143, 62144, 62145, 62719, 62720, 

62721 
Квітка Катерина Валеріївна 62360 
Керимова Світлана Валеріївна 62920, 62921 
Киприан Фауст (псевдонім) 62206 
Кириєнко Олексій Ігорович 61983, 61984, 61985, 61986 
Кириленко Катерина Михайлівна 63044 
Кирисов Ігор Геннадійович 63231 
Кириченко Віктор Іванович  62923 
Кисилевська Альона Юріївна 62325 
Кицун Андрій Вікторович 63003 
Кікінежді Оксана Михайлівна 62233 
Кільдяєв Віталій Едуардович 63028 
Кіор Іван Федорович 62756 
Кіор Тетяна Миколаївна 62334 
Кіосєва Олена Вікторівна 63348 
Кіпоренко Ганна Сергіївна 63229 
Кірієнко Максим Володимирович (Тахтач) 62776, 62781 
Кірієнко Марина Геннадіївна (Тахтач) 62776, 62781 
Кіріяк Світлана Григоріївна 63061 
Кісєльова Раіса Никифорівна 63356 
Кісс Інга Валеріївна 62161, 62162 
Кічняєв Андрій Миколайович 63088 
Кіяновський Микола Володимирович 62304 
Клименко Іван Вікторович 62171 
Клименко Олександр Володимирович 61976, 61977, 61978, 62699, 62700 
Климишина Надія Анатоліївна 62524 
Климчук Віталій Володимирович 62622, 62623, 62624, 62625, 62626 
Климчук Михайло Павлович 62380 
Ключник Лілія Василівна 62618 
Клюшник Ігор Анатолійович 62327 
Кляченко Оксана Леонідівна 63043 
Князєв Святослав Ігорович 62953 
Коберник Галина Іванівна 62832 
Коберник Іван Валерійович 62352 
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Кобзар Олена Іванівна 62874 
Кобилко Євгеній Геннадійович 62622, 62623, 62624, 62625, 62626 
Кобозєв Андрій Ярославович 62328 
Кобрин Роман Васильович 62595 
Кобцев Дмитро Анатолійович 62525 
Ковалевська Тетяна Борисівна 62929 
Ковалевська Яніна Петрівна 62689 
Ковалевський Віталій Олександрович 62688, 62689, 62691, 62704, 62705 
Ковалевський Єжи 62223 
Коваленко Валерій Сергійович 62275 
Коваленко Денис Володимирович 63241 
Коваленко Олександр Андрійович 62444 
Коваленко Олена Едуардівна 63241, 63279, 63280 
Коваль Валентина Олександрівна 62825, 62833 
Коваль Володимир Сергійович 62368, 62422 
Коваль Наталія Юріївна 62639, 62640, 62641, 62642, 62643 
Коваль Роман Григорович 62639, 62640, 62641, 62642, 62643 
Коваль Тетяна Леонтіївна 62497 
Ковальська Валентина Володимирівна 62153 
Ковальчук Гнат Євстафійович 62062 
Ковальчук Назар Володимирович 62118 
Ковальчук Олександр Іванович 62429 
Ковальчук Раїса Дмитрівна 62851 
Ковальчук Тетяна Василівна 63322 
Ковбасенко Сергій Володимирович 62285, 62294 
Ковбатюк Марина Володимирівна 62730 
Ковтюк Іштван Яношович 62222 
Когут Юрій Іванович 63058, 63059 
Кожан Дмитро Петрович 63037 
Кожедуб Тетяна Геннадіївна 62893 
Кожухівська Раїса Борисівна 63046 
Козак Людмила Анатоліївна 62601 
Козак Олександра Петрівна 62636 
Козаченко Анатолій Олександрович 62645 
Козачок Віталій Сергійович 62470 
Козачук Андрій Валерійович 62386 
Козій Андрій Леонідович 62787 
Козловський Володимир Валерійович 63009, 63010, 63011 
Козлюк Альона Володимирівна 63129 
Козоріз Марія Андріївна 62618 
Козута Олексій Геннадійович 61966, 62635 
Козьяков Сергій Вікторович 62878 
Кокотюха Андрій Анатолійович 62637 
Колесник Євген Валерійович 62194 
Колесникова Тетяна Олександрівна 62327 
Коліушко Денис Георгійович 63000 
Колодійчук Ірина Анатоліївна 62775 
Коломієць Інна Іванівна 63053 
Коломієць Олександр Васильович 62087 
Коломоєць Костянтин Вікторович 62924 
Коміссаров Олег Юрійович 62532 
Конашков Андрій Іванович 63120 
Конашков Олександр Іванович 63120 
Кондаков Валерій Миколайович 62469, 62470, 62471 
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Кондратова Людмила Григорівна 62237, 62244 
Кондратюк Андрій Володимирович 62626 
Кондрашов Сергій Сергійович 63062 
Конєва Тетяна Михайлівна 62874 
Коновалова Марина Валентинівна 62521, 62522, 62523 
Конон (псевдонім) 62343, 62343 
Кононенко Наталія Іванівна 62040 
Кононова Наталія Володимирівна 63304 
Константінов Сергій Михайлович 62772 
Копилова Катерина Олександрівна (Катя Цілуйко) 62357 
Корж Стівен 62059 
Корженевич Дарина Олегівна 62148, 62149, 63248 
Корітчук Сергій Олександрович 62291, 62292, 62293, 63006 
Корнійчук Олександр Петрович 62953 
Коробко Андрій Іванович 62326 
Коровенкова Анна Юріївна 62955 
Корольова Лілія Георгіївна 62585 
Корольова Наталія Валеріївна 63241, 63279, 63280 
Корольчук Валентина Миколаївна 63324 
Корольчук Микола Степанович 63324 
Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп) 63087 
Корчагин Микола Михайлович 63204 
Корчевська Аліна Анатоліївна 63212, 63213 
Косаківська Ілона Анатоліївна 62401 
Косаковський Анатолій Лук'янович 62401 
Косовець Олена Павлівна 63072 
Костенко Ольга Олегівна (balabolka) 61942, 61943, 61944, 61945 
Костина Андрій Васильович 62529 
Костів Олександра Андріївна 62964 
Костянець Любов Іванівна (Любов Хількевич) 62766 
Косяшников Сергій Іванович 61988, 61989, 61990, 61991, 61992, 61993, 61994, 

61995, 61996, 61997, 61998 
Котенко Тетяна Миколаївна 62953 
Коцар Олена Михайлівна 63204 
Коцкало Іван В'ячеславович (Иван Славин) 62385 
Коцюк Максим Олександрович 63209, 63210 
Кочубей Тетяна Дмитрівна 62820 
Кошовий Микола Дмитрович 62778 
Кощановський Андрій Юрійович 61950 
Кравець Василь Іванович 62633 
Кравець Ніна Павлівна 62364 
Кравченко Дмитро Юрійович 62649, 63201, 63202 
Кравченко Леся Василівна 63050 
Кравчук Василь Ростиславович 62340 
Краснобокий Юрій Миколайович 63044 
Красноштан Ігор Васильович 63044 
Краснюк Андрій Віталійович 62069 
Краснянська Тетяна Миколаївна 63357 
Крегул Юрій Іванович 63325 
Кремінська Ірина Юріївна 63293 
Кремінь Ігор Володимирович 62186 
Кривенко Іван Юрійович 62063 
Кривобородов Владислав Валерійович 62572 
Кривослицький Сергій Григорович 62875 
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Кривошей Любов Петрівна 61999 
Кривошей Олена Олександрівна 61999 
Кривошея Олексій Вікторович 62526 
Криган Серафима Герасимівна 62218, 62219, 62221, 62225, 62226, 62227, 62228, 

62229, 62418 
Крижановська Оксана Олегівна 61939, 62421 
Крижановський Євгеній Миколайович 62262, 62263 
Крижановський Олег Прокопович 61939, 62421 
Крижна Валентина Володимирівна 62380 
Крикля Людмила Сергіївна 62369 
Крилик Олександр Валерійович 62263 
Крисанов Дмитро Федосович 62556 
Криштоп Павло Володимирович 62005 
Криштоп Петро Олександрович 63363 
Крівець Тамара Петрівна 63023, 63024, 63025, 63026 
Кротов Микола Ігорович 62698, 63198 
Кротюк Андрій Миколайович 62380 
Круківська Юлія Олександрівна 62959 
Крячко Іван Павлович 62368, 62422 
Ксения Андриевская (псевдонім) 63301 
Ксенія Заставска (псевдонім) 63256 
Кубишкіна Наталія Іванівна 62445 
Кузнецова Ірина Олексіївна 62148, 62149, 62952, 62960, 62961, 62962, 62963, 

62965, 62971, 62972, 63031, 63032, 63066, 63068, 
63245 

Кузнєцова Ірина Олексіївна 62959, 62964, 62979 
Кузьменко Оксана Василівна 62711, 62712, 62862, 62863 
Кузьменко Оксана Володимирівна 62381 
Кузьмінець Микола Петрович 62744 
Кузьмінський Валентин Олександрович 61983, 61984, 61985, 61986 
Кузьмінський Віктор Валентинович 61983, 61984, 61985, 61986 
Кулава Ліліана Михайлівна 62031 
Кулагін Дмитро Олександрович 63232, 63233, 63234, 63235 
Кулаксиз Ольга Семенівна 62760 
Кулешова Світлана Геннадіївна 62897, 62898, 62899, 62900 
Кулик Андрій Михайлович 62611 
Кулик Олександр Олександрович 62201 
Куліков Геннадій Тимофійович 62929 
Куліш Віталій Віталійович 62581 
Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця) 63022 
Купріненко Олександр Миколайович 62086 
Куракса Ольга Юріївна 62519 
Курбангалієв Фарит Геніятович 63302 
Курило Ірина Олексіївна 62928 
Курмаєв Петро Юрійович 62822 
Курогло Надія Іванівна 62756 
Куроєдова Віра Дмитрівна 62670, 62671, 62931 
Кустов Віталій Петрович 61936 
Кутумов Ігор Вілійович 62172, 62185 
Кухар Андрій Григорович 62540 
Кухарчук Наталія Олексіївна (Нора Нойс) 62394 
Куценко Сергій Володимирович 63049 
Куцман Олександр Михайлович 62287 
Кучер Анатолій Васильович 62499 
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Кучер Леся Юріївна 62499 
Кучма Марія Олександрівна 62243, 62415 
Кушлик Богдан Ростиславович 62296 
Кушніренко В'ячеслав Олександрович 62746 
Кушнірук Ірина Олегівна 62124, 62125 
Кшевінський Анатолій Миколайович 63097 
Кьося Віра Вікторівна 62028, 62029 
Лаборатория игровых технологий (псевдонім) 62348, 62349, 62350 
Лавейкін Михайло Іванович 62436 
Лавренчук Володимир Миколайович 62706 
Ладиченко Тетяна В'ячеславівна 62419 
Лазарєв Володимир Григорович 62145 
Лазарєва Світлана Олександрівна 61976, 61977, 61978 
Лазор Валерій Васильович 62453 
Лазор Лідія Іванівна 62453, 62454, 62455, 62456, 62457, 62458, 62459, 

62460, 62461, 62462, 62463, 62464, 62465, 62466 
Лайко Андрій Афанасійович 62401 
Лановий Олександр Тимофійович 63212, 63213 
Лапінський Віталій Васильович 61938 
Лаптєва Наталія Сергіївна 62286, 62287 
Ларін Анатолій Владиславович 62316 
Ларін Олександр Юрійович 62086 
Ларін Олексій Олександрович 63129 
Ларкін Наталія Володимирівна 63008 
Латаш Віктор Миколайович (VITO Lavini) 63015 
Лебеда Юрій Петрович 62060 
Лебеденко Світлана Олексіївна 62336 
Лебеденко Сергій Степанович 62718 
Лебедєв Михайло Миколайович 62446, 62447, 62448, 62449 
Лебединський Віталій Олегович 62470 
Левицька Єлизавета Романівна 62589, 62590 
Левченко Тетяна Павлівна 62639, 62640, 62641, 62642, 62643 
Левченко Тихон Дмитрович 63305 
Левчук Наталія Михайлівна 62928 
Левшин Микола Миколайович 62235 
Легкоконець Ольга Валеріївна 62805 
Леда (псевдонім) 62554, 62555 
Лейбов Євген Володимирович 62063 
Леньга Олег Володимирович 62372 
Леонова Богдана Ігорівна 63039 
Лепський Владлен Володимирович 62141, 62142, 62143, 62144, 62145, 62719, 62720, 

62721 
Лехан Валерія Микитівна 62377, 62378 
Лєснікова Марина Валентинівна 62954 
Лимар Мирослава Володимирівна 63300 
Линник Олеся Сергіївна 62095 
Лис Юлія Станіславівна  63227 
Лиса Ольга Василівна 62559, 62954 
Лисак Вікторія Феофанівна 63004 
Лисенко Євгеній Сергійович 63012 
Лисечко Володимир Петрович 62998 
Литвин Вадим Іванович 62580 
Литвин Олександр Олександрович 62280 
Литвин Світлана Василівна 63279, 63280 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 39, 2015 

 

590 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Литвиненко Григорій Миколайович 62240, 62312 
Литвиненко Ірина Сергіївна 63073 
Лиховид Олексій Петрович 62184 
Лихогуб Віталій Сергійович 61974 
Лідія Ластівка (псевдонім) 62165, 62318, 62319 
Лінова Наталія Анатоліївна 62152 
Ліпінський Володимир Олександрович 62572 
Лісовик Андрій Вячеславович 62580 
Лісовська Ольга Василівна 62823 
Літвінова Тетяна Георгіївна (Тетяна Русєва) 62191, 62539 
Літинський Святослав Володимирович 61964 
Ліщенко Наталія Петрівна 63018 
Лобанов Геннадій Вікторович 61954 
Лобанова Анжеліка Геннадіївна 61955 
Лобова Ольга Володимирівна 62335 
Лодатко Євген Олександрович 62235 
Ложковський Анатолій Григорович 61946, 61947 
Луганцева Дарина Анатоліївна 63245 
Лузан Олена Панасівна 63342 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович 62372 
Лук'янчук Євген Іванович 63361 
Лупенко Юрій Олексійович 62620 
Луцик Петро Петрович 62047 
Луців Ігор Володимирович 62081 
Лучанінова Лариса Іванівна 62519 
Лущик Людмила Вікторівна 62954 
Людко Ніна Адамовна 63135, 63136 
Людмила Жукова-Тарновски (псевдонім) 62902 
Люльченко В'ячеслав Григорович 63050 
Лядська Ольга Юріївна 62894 
Ляшенко Андрій Хомич 62275 
Ляшенко Андрій Юрійович 62470 
Ляшенко Наталія Володимирівна 62363 
Ляшок Вадим Ігорович 63088 
Мазанов Костянтин Анатолійович 62402 
Мазорчук Марія Сергіївна 62139, 62140 
Мазур Вячеслав Геннадійович 61936 
Майорова Тетяна Володимирівна 62745 
Макаренко Світлана Володимирівна 62142, 62144, 62720, 62721 
Макарчук Вікторія Вікторівна 62809 
Макогончук Василь Сергійович 62372 
Макодзеб Василь Миколайович 62682 
Макушенко Євген Ігорович 62722 
Макянц Віген Ваганович 62204 
Малий Ярослав Степанович 63250 
Малишко Сергій Павлович 62217 
Малінко Володимир Прокопович 62767 
Мальов Сергій Васильович 62389 
Мальований Юрій Іванович 62240, 62312 
Мальцев Антон Юрійович 62438 
Мальчикова Дар'я Сергіївна 62804 
Мамайсур Анастасія Романівна 62965 
Мамедов Анар Рустамович 62660 
Мамлєєва Лілія Айратівна 62344 
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Марінгольц Єва Джеланівна (Eva Maringolts) 62662 
Маркотенко Тамара Савеліївна 62330 
Мартиненко Лариса Броніславівна 62812 
Мартинов Максим Вадимович 62433 
Мартинюк Михайло Тадейович 62414, 62830, 63044 
Мартищук Теодор Любомирович 62061 
Марусіч Андрій Васильович 62160 
Марценюк Василь Петрович 61971 
Марченко Лариса Борисівна 62356 
Маслюк Катерина Анатоліївна 62833 
Масюк Олексій Миколайович 62169, 62388 
Матвейчик Василь Петрович 63211 
Матейчук Максим Сергійович 62201 
Матлаєва Діана Олексіївна 62708 
Матчишин Зіновій Богданович 62672 
Маурер Віктор Мельхіорович 63041 
Махненко Олег Володимирович 62644 
Махов Василь Васильович 62090 
Маховіков Алєксєй Борісовіч (Маховиков Алексей 
Борисович) 

62261 

Мацапура Валентина Іванівна 62413 
Мацько Наталія Денисівна 62278 
Мачковський Петро Олександрович 62037 
Маштаков Дмитро Євгенович (Демос) 62126 
Мащенко Людмила Зіновіївна 63322 
Медведєв Віталій Володимирович 62753 
Медведєва Вікторія Леонідівна 62482 
Медведєва Марія Олександрівна 62817 
Медова Даша Володимирівна 63224 
Медяна Тамара Федорівна 63303 
Межибецька Інна Володимирівна 62519 
Мелаш Валентина Дмитрівна 62782, 62783 
Мельник Володимир Степанович 62907, 62908 
Мельник Любов Олегівна 63139 
Мельник Олександр Григорович 62021 
Мельник Олександр Олександрович 63366 
Мельникова Вікторія Сергіївна 62980 
Мельниченко Валентин Зіновійович 63251 
Мельниченко Світлана Володимирівна 63321 
Мельничук Любов Павлівна 62393, 63281 
Мельничук Олександр Володимирович 61941, 62967 
Мельничук Степан Васильович 62220 
Мельченко Дмитро Володимирович 61992, 61993, 61994, 61995, 61996, 61997, 61998 
Меметов Айдер 62949 
Мерзляк Аркадій Григорович 62187, 62188 
Меркулова Тетяна Валентинівна 62519 
Мечник Лариса Андріївна 62338 
Мешков Богдан Юрійович 62859, 62861 
Мєдвєдєв Станіслав Васильович 62103 
Мирний Сергій Вікторович 63103 
Миронець Сергій Миколайович 63324 
Миронець Юрій Анатолійович 62380 
Михайленко Галина Миколаївна 62676 
Михайлик Ольга Петрівна 62371 
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Міленін Олексій Сергійович 62644 
Мілков Анатолій Миколайович 62756 
Міненко Михайло Анатолійович 63318, 63326 
Мінін Юрій Вікторович 62401 
Мінкова Ольга Генадіївна 62567 
Мінцер Озар Петрович 62686, 62687 
Мірошниченко Антон Сергійович 63013 
Мішустін Валентин Петрович 62447, 62448 
Мнушка Оксана Василівна 62922 
Мозговий Володимир Васильович 62286, 62287 
Мокієнко Андрій Вікторович 62325 
Мокін Віталій Борисович 62262, 62263 
Молдаван Любов Василівна 62556 
Молож Олександр Єгорович 62124, 62125 
Молявко Олександр Миколайович 62884, 62885, 62886, 62887 
Мороз Володимир Ілліч 63194 
Морозов Анатолій Миколайович 62741 
Морозов Андрій Васильович 62360 
Морозов Віктор Олександрович 62439 
Морозов Денис Миколайович 62674 
Морська Лілія Іванівна 62243, 62415 
Москаленко Наталія Василівна 62893, 62894 
Московченко Денис Олександрович 63354, 63355 
Мотуз Ірина Іванівна 62154 
Мохнатий Олексій Володимирович 62565 
Мужанов Володимир Васильович 62529 
Музика Василь Васильович 62045 
Музика Ірина Станіславівна 62618 
Музика Катерина Олександрівна 62297 
Музика Олег Степанович 62470, 62471 
Музиченко Ольга Анатоліївна 62838, 62979 
Мулик Катерина Віталіївна 63060 
Муртазаєва Гульнар 62946, 62948 
Мушкін Михайло Ігорович 62533 
Мягков Геннадій Олегович 62858 
Мямлін Сергій Віталійович 62328 
Набоченко Ольга Олександрівна 62486 
Нагорна Неля Миколаївна 63019 
Надобко Богдан Григорович 62622, 62623, 62624, 62625, 62626 
Надтока Олександр Федорович 62847 
Назаренко Тетяна Геннадіївна 62847 
Назарець Михайло Миколайович 62354 
Назарова Ольга Петрівна 62633 
Назарько Ольга Олександрівна 62326 
Наказний Олексій Павлович 62404 
Наку Алла Леонідівна 62030 
Наливайко Олег Романович 61937 
Наман Герман Зієвич 62300 
Науменко Дмитро Олексійович 63103 
Наумов Нікіта Олегович 62269, 62271 
Наумов Олег Геннадійович 62107, 62108, 62109, 62197, 62306, 62358, 62390, 

62391, 63294, 63295, 63296 
Наумчук Марія Михайлівна 62329 
Небога Сергій Валерійович (Агобен, Колдун Небога) 62206 
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Негрич Світлана Хатипівна 63203 
Непорожня Лідія Вікторівна 62368, 62422 
Непша Павло Вікторович 62427 
Нестеренко Галина Іванівна 63345 
Нечипуренко Катерина Олександрівна 62208 
Нештенко Олексій Сергійович 63253 
Никифорова Тетяна Михайлівна 63306 
Никифорчук Дмитро Йосипович 62380 
Никишова Віра Володимирівна 62334 
Никонець Аліна Василівна 62962, 62963 
Нікіпелова Олена Михайлівна 62325 
Нікітенко Володимир Олександрович 62603 
Нікітіна Ольга Володимирівна 62926 
Нікітюк Марися Юріївна 62485 
Нікітюк Олег Борисович 63237 
Нікіфорова Лілія Олександрівна 62387 
Ніколаєва Дарина Олександрівна 62798 
Ніколаєнко Микола Миколайович 63363 
Ніколенко Людмила Миколаївна 61970 
Ніколенко Ольга Миколаївна 62091, 62092, 62093, 62094, 62874 
Ніколенко Світлана Іванівна 62325 
Ніконов Вадим Володимирович 63255 
Ніконов Олег Якович 62922 
Ніщук Єлізавета Іванівна 62572 
Новак Юрій Кирилович 62314 
Новиков Дмитрий (псевдонім) 62728 
Новіков Валерій Миколайович 62929, 62953 
Новіков Володимир Іванович 62996 
Новікова Світлана Ігорівна 62661 
Новодережкіна Ольга Вікторівна 62645 
Новосьолова Валентина Іванівна 62367 
Ножечкіна Олена Сергіївна 62054 
Норенко Дмитро Юрійович 62940 
Обідник Микола Дем'янович 62925, 63299 
Обод Андрій Іванович 62438 
Обухівська Антоніна Григорівна 62022 
Овсєєв Олександр Михайлович 62739 
Овсянніков Вячеслав Георгійович 62147, 62536 
Овчаренко Олег Володимирович 62500 
Огай Марина Юріївна 62559, 62954 
Огієнко Марина Дмитрівна 62955 
Озерова Ольга Олексіївна 63345 
Околот Сергій Миколайович 62619, 62661 
Олійник Микола Максимович 63244 
Ольховська Лариса Миколаївна 62301, 62302 
Омельчук Ольга Іванівна 61953 
Онищенко Артур Миколайович 62286, 62287 
Онищук Ростислав Володимирович (Lakota) 62652, 62653, 62654 
Опришко Микола Олександрович (Nick Alex) 62970 
Орленко Іван Андрійович 62600 
Орлов Антон Костянтинович 62805 
Орлова Вікторія Миколаївна 62713 
Орлова Ліна Олександрівна 63286 
Орлова Ольга Василівна 62874 
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Орловська Яся Володимирівна 63348 
Орлюк Юрій Тимофійович 62313 
Осадчий В'ячеслав Володимирович 62480 
Осенін Юрій Іванович 62552, 62591 
Осенін Юрій Юрійович 62552, 62591 
Осовик Володимир Миколайович 62170 
Остапенко Генадій Олександрович 63204 
Островерх Олена Іванівна 62695 
Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані 
Антоніна, Зима, Свічка, Бабуся Маруся, Оса, 
Черепаха, Ніч, Тоня Сокур, Лагідна) 

62604, 62605 

Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані 
Антоніна, Зима, Свічка, Бабуся Маруся, Оса, 
Черепаха, Тоня Сокур, Ніч, Лагідна ) 

62606 

Осуховська Олена Сергіївна 63348 
Оханов Азарій Зірвандієвич 62003 
Очеретенко Сергій Валентинович 62693 
Павленко Максим Вікторович 62377 
Павленко Микола Григорович (АНАСКО) 63016 
Павленко Петро Миколайович 62878, 62879 
Павлов Олексій Леонідович 62880, 63249 
Павлова Валентина Андріївна 62801, 62802, 62803 
Павлова Олена Анатоліївна 62602 
Павловська Марина Олександрівна 62907, 62908 
Павловський Всеволод Віталійович 62372 
Павловський Олексій Михайлович 62914, 62915 
Павловський Сергій Анатолійович 62907, 62908 
Павлюков Іван Олексійович 62639, 62640, 62641, 62642, 62643 
Пазинич Олександр Миколайович 62491 
Паламарчук Петро Васильович 63257 
Палант Олексій Юрійович 62942, 62943 
Пальчевський Андрій Іванович 62731 
Панішев Анатолій Васильович 62360 
Пантелеєв Сергій Борисович 62065 
Панченко Денис Юрійович 62046, 62599 
Панчук Аліса Володимирівна 62064 
Парахін Анатолій Іванович 62429 
Паренчук Ігор Валерійович 63137 
Пархета Любов Петрівна 62814 
Пархоменко Сергій Васильович 62514 
Пасікова Алла Олександрівна 63251 
Пастух Ігор Дмитрович 62381 
Пасхавер Борис Йосипович 62556 
Патоніч Валерій Олександрович 62581 
Пахомова Вікторія Миколаївна 63344, 63346, 63347 
Пахомова Тетяна Олександрівна 63205 
Пашетних Олена Ігорівна (Кузіна Олена) 63277 
Пашкевич Леонід Полікарпович 62788 
Пашкова Олександра Петрівна 63220 
Педан Олег Ігоревич 62850 
Пелехатий Андрій Олегович 62618 
Пенчук Андрій Володимирович 62000 
Переверзєв Іван Ігорович 62729 
Перегончук Віталій Дмитрович 62925 
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Перепелиця Зоя Іванівна 62639, 62640, 62641, 62642, 62643 
Перфільєва Людмила Павлівна 62816 
Перфільєва Мая Володимирівна 62816 
Петрашевський Олег Львович 62291 
Петренко Геннадій Валентинович 62267 
Петренко Юрій Юрійович 62202 
Петров Олександр Иванович 63204 
Петросян Ашот Микоєлович 62510, 62511 
Петроченков Валентин Георгійович 62450 
Петрусенко Артем Іванович 61967 
Печерський Олег Віталієвич 62567 
Печерський Павло Іванович 62480 
Пивовар Юрій Ігорович 63310 
Пилипенко Ігор Олегович 62353 
Пилипюк Костянтин Сергійович 62513 
Пилипюк Олена Петрівна (Лещенко Олена) 62513 
Піаноссі Массімо 62655, 62656 
Півень Тетяна Олександрівна 62277 
Півторак Діана Олександрівна 62911, 62912, 62913, 62914, 62915, 62916 
Підбуцька Ніна Вікторівна 62854 
Підгорний Віталій Костянтинович 62836 
Підмогильний Олександр Олександрович 62787 
Підодвірна Юлія Василівна 62406 
Підручна Марія Василівна 62340 
Піньковська Галина Вікторівна 62953 
Піскунов Володимир Петрович 62928 
Пісоцький Володимир Анатолійович 62596 
Пістун Петро Федорович 62249 
Платонов Олег Ісаакович 63150, 63151, 63152, 63153, 63154, 63155, 63156, 

63157, 63158, 63159, 63160, 63161, 63162, 63163, 
63164, 63165, 63166, 63167, 63168, 63169, 63170, 
63171, 63172, 63173, 63174, 63175, 63176, 63177, 
63178, 63179, 63180, 63181, 63182, 63183, 63184, 
63185 

Плахтій Петро Данилович 62836 
Плис Максим Валентинович 63187 
Плохута Вікторія Павлівна 62572 
Плугатир Максим Віталійович 62381 
Побірченко Олена Михайлівна 62826 
Повхан Катерина Золтанівна 62365 
Погарський Сергій Олександрович 62120 
Погодіна Ірина Анатоліївна 62317 
Подгурський Станіслав Ельбертович 63063, 63064 
Поджарський Михайло Абрамович 62039 
Подригало Михайло Абович 62326 
Політов Віктор Григорович 62537, 62538 
Політов Євгеній Вікторович 62538 
Політова Ася Андріївна 62051 
Поліщук Володимир Петрович 63212, 63213 
Поліщук Олександр Анатолійович 62877 
Поліщук Яна Ігорівна 62837, 62952 
Полонський Віталій Борисович 62187, 62188 
Полубей Олексій Віталійович 61965 
Поляков Віталій Андрійович 62651 
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Полянська Галина Сергіївна 62112 
Поніманська Тамара Іллівна 62509 
Пономаренко Володимир Віталійович 62541 
Пономаренко Володимир Степанович 62498 
Пономарьова Лілія Іванівна 63018 
Попелиш Іван Іванович 62291, 62292 
Попель Павло Петрович 62369 
Попова Тетяна Олександрівна 62395, 62396 
Порван Андрій Павлович 63255 
Постоленко Ірина Сергіївна 63052 
Потрух Віталій Олександрович 62101 
Похольченко Всеволод Степанович 63204 
Прасол Дмитро Вікторович 63073 
Прасолов Максим Володимирович 62849 
Примаковський Богдан Вікторович 62925 
Приходько Анна Вікторівна 62372 
Приходько Олександр Юрійович 62042, 62043 
Прожепюрко Вікторія Олександрівна 62259 
Прокопенко Катерина Олексіївна 62556 
Прокопів Роман Васильович 62777 
Проноза Олексій Іванович 62041, 62048 
Пронькіна Наталя Вікторівна 63362 
Проскура Катерина Петрівна 62102 
Просяний Олексій Валентинович 62057 
Прохно Ольга Іванівна 62494, 62495 
Прохоренко Леся Іванівна 62332, 62333 
Проценко Сергій Іванович 62750 
Процюк Юрій Іванович 62432, 62434, 62435 
Прудівус Нелла Іреківна (Еріх Хашин) 62279 
Птиця Геннадій Григорович 63001 
Пустовалов В'ячеслав Євгенійович 62647, 62648 
Пшенична Людмила Емануїлівна 62621 
Пшеничнюк Геннадій Олександрович 62517, 62518 
Пшеніцин Станіслав В'ячеславович 62403 
Пшенічка Паул Францович 62220 
Пшінько Олександр Миколайович 62069 
Рабчевська Оксана Василівна (Ксения) 62100 
Равлик Назар Олександрович 62351 
Равлик Олександр Михайлович 62351 
Радченко Юлія Андріанівна 62326 
Радько Оксана Володимирівна 62572 
Раєвнєва Олена Валентинівна 62498, 62501, 62502, 62503 
Райтер Руслан Іванович 62196 
Райцина Юліанна Аркадіївна 63313 
Рачинець Сергій Порфирович 63315 
Ревегук Віктор Якович 62138 
Редько Роман Васильович 62534 
Резніченко Микола Іванович 62231 
Ренгач Олена Миколаївна 62846 
Ренькас Ганна Сергіївна 61956, 61957 
Рєпнова Тетяна Петрівна 61949 
Ржанов Андрій Євгенович 63251 
Ржевський Геннадій Миколайович 63324 
Рибак Тимофій Іванович 63257 
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Рибалка Микола Миколайович 62135, 62646 
Рибалко Наталя Володимирівна (Наталя Іварова) 62572 
Рижкова Галина Анатоліївна 62863 
Рильський Михайло Олегович 62592 
Ріднева Любов Юріївна 62831 
Різніченко Олександр Сергійович 62287 
Рогальська Надія Василівна 62811 
Рогальська-Яблонська Інна Петрівна 62806 
Роганін Олександр Миколайович 62339 
Розгон Валентина Володимирівна 62824 
Розинка Галина Пилипівна 62644 
Розум Ігор Олександрович 63242 
Роксана Лемиш, Мишель де Фортуна (псевдонім) 61959 
Роман Анастасія Сергіївна 62792 
Романенко Євген Олександрович 62944 
Романенко Світлана Леонідівна 62379 
Романишин Наталія Юріївна 62419 
Романов Володимир Олександрович 62686, 62687 
Романчук В'ячеслав Борисович 62445, 62446, 62447, 62448, 62449 
Романчук Жанна Василівна (Лілія Вєтрова) 61987, 62800 
Романчук Наталія Миколаївна 62559 
Романюк Наталія Зіновіївна 62329 
Романюк Олександр Никифорович 63012 
Ротерман Андрій Васильович 62696 
Рохварг Сергій Леонідович 63358 
Рубан Марина Олександрівна 62697 
Рубашка Володимир Петрович 63236 
Рубля Тетяна Єгорівна 62417 
Рубцов Анатолій Львович 63354, 63355 
Рубцов Микола Олексійович 62633 
Рудакова Світлана Григорівна 62950 
Руденко Віктор Дмитрович 61938 
Руденко Ірина Олександрівна (I_R_A) 62597 
Руденко Микола Миколайович 62445 
Руденко Сергій Сергійович 63000 
Рудницький Омелян Павлович 62928 
Рудюк Максим Дмитрович 62260 
Руль Юрій Володимирович 62569 
Рута Богдан (псевдонім) 63207 
Рутковська Інесса Анатоліївна 62293 
Рущак Василь Богданович 62099 
Рябков Віктор Іванович 62996 
Рябоконь Іван Олександрович 62146 
Рябунець Богдан Васильович 62182 
Савицька Олена Михайлівна 62644 
Савицький Дмитро Олександрович 62380 
Савлохова Олена Русланівна 62589, 62590 
Савчук Тамара Олександрівна 62386 
Савчук Юлія Володимирівна 62607 
Сагірова Людмила Леонідівна 62334 
Садовий Владислав Олександрович 63204 
Садовий Юрій Григорович 62703 
Садовий Юрій Юрійович 62703 
Салатова Марія Вікторівна 62572 
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Салашнік Дмитро Михайлович 62707 
Самойленко Віктор Миколайович 62847 
Самойленко Олексій Васильович 62150, 62270 
Самойлов Олександр Єжиєвіч 63324 
Самолевська Ольга Йосипівна 62742 
Самошкіна Анастасія Владленівна 62893 
Самсонов Дмитро Олексійович 62954 
Самчук Василь Олександрович 61976, 61977, 61978 
Саннікова Ольга Павлівна 62113 
Сапегін Олександр Миколайович 62912, 62916 
Сапіжак Оксана Миронівна 63221, 63222 
Сапін Михайло Романович 62429 
Саприкіна Галина Юріївна 62644 
Сапсай Володимир Олексійович 62470, 62471 
Сараненко Інна Іванівна 62891 
Саріогло Володимир Георгійович 62559, 62954 
Сванідзе Тимур Зурабович 62320, 62321, 62322, 62342 
Свергунова Юлія Олександрівна 62998 
Свертілова Наталія Валеріївна 62113 
Свідерський Юрій Юрійович 62419 
Свінціцький Анатолій Станіславович 62907, 62908 
Свіргун Ілля Степанович 63239 
Свірко Володимир Олександрович 63354, 63355 
Світлана Славіна (псевдонім) 63130 
Свічкарьова Юлія Сергіївна (MALIKA) 62966 
Святенко Юлія Олександрівна 63278 
Священко Зінаїда Василівна 62808 
Севальнєв Анатолій Іванович 62674 
Семененко Олег Михайлович 62189 
Семенець Андрій Володимирович 61971 
Семеній Віра Олексіївна 62780 
Семенов Андрій Анатолійович 63045 
Семенов Віктор Васильович 62929, 62953 
Семенченко Олександр Іванович 62470 
Семенчук Андрій Вікторович 62216 
Семеренко Василь Петрович 62032 
Семиляк Ольга Андріївна 63298 
Сенченко Тамара Гургенівна 63024, 63026, 63027, 63030 
Сеньків Мар'ян Іванович 62242 
Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 62437, 62995 
Сергєєва Олена Романівна 62855, 62856, 62857 
Сергієнко Ігор Антонович 63088 
Сергієнко Оксана Вікторівна 62552 
Сергійчук Юліана Павлівна 62218 
Серебряков Владислав Михайлович 63317 
Серебряков Ілля Ігорович 63327 
Сидоренко Олександр Аркадійович 62512 
Сидорчук Тетяна Валеріївна 62894 
Симоненко Сергій Олександрович 62884, 62885, 62886, 62887 
Симуніна Юлія Миколаївна (Юлія Лебедєва) 62050, 62398, 63217, 63218 
Симуха Анастасія Іванівна 62910 
Синіцька Тетяна Віталіївна 63348 
Синьогуб Світлана Анатоліївна  62559 
Синяченко Валентин Васильович 62401 
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Ситник Денис Валерійович 62278 
Ситніченко Тетяна Сергіївна 62175 
Сівіцький Віктор Олександрович (Dark Viktor) 63098, 63099 
Сікорська Ольга Олександрівна (Syncopation) 63145, 63146, 63147 
Сіліна Тетяна Сергіївна 62198, 62199 
Сімакова Лідія Анатоліївна 62254, 62424 
Сімоненко Віталій Васильович 62285, 62294 
Сінельникова Марина Анатоліївна 63243, 63244 
Сіора Олександр Сергійович 63366, 63367 
Сіохін Валерій Дмитрович 62480 
Сіпій Володимир Володимирович 62368, 62422 
Сіренко Геннадій Олександрович 62923 
Сірик Сергій Володимирович 62274 
Сірик Тамара Леонідівна 62274 
Скакаліна Олена Вікторівна 62774, 63020 
Скляр Михайло Анатолійович (Mickey Mic) 63246 
Скоб'як Дмитро Петрович 62526 
Скорина Любов Миколаївна 62263 
Скрипник Анатолій Миколайович 63037 
Скрипниченко Віталій Владиславович 62556 
Скуйбіда Тетяна Петрівна 62661 
Славінська Алла Людвигівна 62898 
Славінська Олена Аркадіївна 63349 
Слєпцов Сергій Євгенович 62859, 62861 
Сливінський Олексій Анатолійович 62086 
Сливкіна В.В. (псевдонім) 62370 
Слободяник Денис Сергійович 63299 
Слободяник Олександр Олександрович 62819, 63052 
Слободянюк Олена Михайлівна 62331 
Слупський Сергій Леонідович 62168 
Смирнитська Майя Борисівна 63228 
Смирнова Наталія Борисівна 63206 
Снисар Микола Олександрович 62007 
Снітко Валерій Валентинович 63142 
Собецький Володимир Віталійович 62023 
Соболєв Денис Васильович 62724, 62725, 62726, 62727 
Соболь Валерій Іванович 62256, 62423 
Совгіра Світлана Василівна 62834, 63044 
Совенко Вячеслав Анатолійович 62058 
Сокол Олексій Володимирович 62323 
Соколенко Людмила Степанівна 62836 
Сокольська Рената Борисівна 62566 
Сокур Іван Миколайович 62303, 62304 
Сокур Лідія Михайлівна 62304 
Сокур Микола Іванович 62303, 62304 
Сокура Самір Самірович 62904, 62905, 62906 
Соловйов Олексій Станіславович 63219 
Соломаха Тетяна Іванівна 63024, 63026 
Соломійчук Ярослав Юрійович 62383 
Соломонов Олег Ігорович 62675 
Сопілка Юрій Валерійович 62914, 62915 
Сопін Олексій Ігорович (MORYACHOK) 62128 
Сотников Олексій Валентинович 61960, 61961 
Сотніченко Антоніна Аркадіївна 62379 
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Спасьонов Володимир Валентинович 63363 
Співак Марина Вікторівна 62381 
Співаков Юрій Вікторович 62695 
Співаковський Олександр Володимирович 63074 
Стадник Анатолій Петрович 62035 
Стадниченко Володимир Якович 62530 
Старкова Ельвіна Решатівна 63039 
Стародумова Аліна Вячеславівна 62049 
Стахів Сергій Сергійович 62624, 62626 
Сташків Микола Ярославович 63257 
Стелюк Антон Олегович 62372 
Степаненко Алла Василівна 62741 
Степаненко Тетяна Олегівна 62732, 62733, 62734, 62735, 62736 
Степанова Ірина Валеріївна 62893 
Стефаняк Станіслав Миколайович 62981 
Стеценко Ірина Володимирівна 62248 
Стеценко Надія Миколаївна 63044 
Стецик Сергій Павлович 62835 
Стецько Світлана Олегівна 62111 
Стецюк Петро Антонович 62620 
Стецюк Петро Іванович 62184 
Стешенко Валентина Сергіївна 62928 
Столбов Павло Валентинович 62558, 62584 
Сторонянська Ірина Зеновіївна 62618 
Стрельченко Юлія Василівна 62299 
Стрєльніков Віктор Васільєвіч (Стрельников Виктор 
Васильевич) 

62261 

Стрижак Юрій Іванович 62932, 62933, 62934 
Стрижиченко Костянтин Анатолійович 62498, 62501 
Стрілок Іванна Іванівна 62730 
Стрільців Олександр Михайлович 62380 
Струц Петро Сергійович 62034 
Струц Тетяна Едуардівна 62034 
Струць Вадим Анатолійович 61964 
Стыця (псевдонім) 63274 
Субін Анатолій Анатолійович 62619, 62661 
Судік Володимир Володимирович 62878, 62879 
Сулим Андрій Олександрович 63367 
Суммар Дмитро Володимирович 61992, 61993, 61994, 61995, 61996, 61997, 61998 
Супрун Ганна Володимирівна 62022 
Супряга Сергій Іванович 62305 
Суркова Наталя Олександрівна 62300 
Сурова Віра Миколаївна 63089, 63090 
Сусло Лариса Вікторівна 63050 
Сухарев Андрій Вячеславович 63033, 63034, 63035 
Сухов Андрій Володимирович 62469, 62470, 62471 
Суховірська Людмила Павлівна 62382 
Сухолиткий-Собчук Дмитро Михайлович 63314 
Сухоносова Ольга Юріївна 62999 
Сухоруков Дмитро Васильович 62470 
Сучкова Тетяна Аркадіївна 62765 
Сушко Євген Анатолійович 62058 
Сябрук Ігор Миколайович 63042 
Табачніков Станіслав Ісакович 63348 
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Таганський Андрій Олександрович 62707 
Тадеєв Василь Олександрович 62241 
Тананакін Сергій Миколайович 62658, 62659 
Танцура Людмила Миколаївна 62999 
Танько Тетяна Петрівна 62482 
Тараненко Ігор Леонідович 62095 
Тарасенко Олег Сергійович 62380 
Тарасенко Олександр Олександрович 61967 
Тарасюк Антон Володимирович 62406 
Тарнавська Світлана Степанівна 62337 
Твердовський Андрій Олександрович 62427 
Телешик Євген Євгенович 62529 
Теличук Галина Олегівна 62970 
Терещенко Ганна Ігорівна 62559, 62954 
Терещенко Марина Олександрівна (Марина Терес) 62467, 62709, 62895, 62896 
Терещенко Михайло Юрійович 63299 
Терещенко Тетяна Павлівна 63276 
Терзі Вероніка Мечеславівна 62754, 62755 
Тернавський Олексій Миколайович 61973 
Тетик Роман Ярославович 62033, 62068 
Тетяна Вікторова, Татьяна Викторова (псевдонім) 63258 
Тимочко Катерина Романівна 62899 
Тимощук Юлія Вікторівна 62955 
Тихонов Игор Петрович 63204 
Тищенко Юлія Вікторівна 62487 
Тіманюк Валерія Миколаївна 63225 
Тімофєєв Максим Анатолійович 62639, 62640, 62641, 62642, 62643 
Тімченко Юрій Юрійович 62560 
Тімшин Іван Анатолійович 62527 
Тіняков Дмитро Васильович 62996 
Тітор Віктор Васильович 62658, 62659 
Ткаленко Андрій Миколайович 63088 
Ткаліна Алла Володимирівна 62401 
Ткач Валентин Іванович 62315 
Ткач Вікторія Борисівна 62805 
Ткаченко Григорій Іванович 62565 
Ткаченко Ігор Анатолійович 62835, 63044 
Ткаченко Тарас Анатолійович 62789, 62790, 62791 
Ткаченко-Ритвіна Наталія Костянтинівна 61951 
Ткачук Галина Володимирівна 63044 
Ткачук Іванна Олегівна 62159 
Ткачук Лариса Василівна 63044 
Тодосієнко Наталія Леонідівна 62392 
Толбатов Сергій Володимирович 62879 
Толкачова Ірина Анатоліївна 63309 
Томасишин Ганна Михайлівна 63005 
Томашпольський Дмитро Львович 62571, 62579 
Томенко Діана Іванівна (Томенко Діана) 61975 
Томенко Тарас Миколайович 62638 
Топузов Олег Михайлович 62847 
Топчієв Олександр Григорович 62804 
Торская Ревероннія Валеріївна 62443, 62616, 62617, 63017 
Транченко Людмила Володимирівна 63046 
Трач Світлана Казимирівна 62231 
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Трегубенко Олеся Василівна 62547, 62548, 62549, 62882 
Трейтяк Вячеслав Віталійович 62878, 62879 
Третяк Антон Миколайович 62436 
Третяк Валентина Миколаївна 62436 
Тримбач Сергій Васильович 62282 
Трохименко Віктор Юрійович 63038 
Троценко Павло Дмитрович 63287 
Трошина Анна Ігорівна 62572 
Трубілко Олексій Віталійович 61969 
Трубніков Ігор Петрович 62580 
Тутченко Віктор Вікторович 62645 
Тшинюк Олег Володимирович 63204 
Тютюнник Алла Миколаївна 62763 
Угрюмов Михайло Леонідович 62180 
Угрюмова Катерина Михайлівна 62180 
Удова Людмила Олегівна 62556 
Узлов Дмитро Юрійович 61967 
Уніговський Леонід Михайлович 62968, 62969 
Урванцева Світлана Володимирівна 63070 
Устинова Ірина Петрівна 63311 
Устюжин Дмитро Олександрович 63054 
Утьонкова Вікторія Вікторівна 62996 
Фадєєнко Руслана Гавриїлівна 61972 
Файфура Сергій Григорович 62131, 62132, 62133, 62134 
Фартушка Олена Євгенівна 62574 
Фастовець Олександра Віталіївна 62699 
Федорук Максим Володимирович 62598 
Федулова Любов Іванівна 63323 
Федун Сергій Ігорович 62245, 62420 
Федунець Дмитро Олександрович 62063 
Федченко Олег Михайлович 62485 
Федченко Олена Вікторівна 62750 
Федя (псевдонім) 62097, 62098 
Федяй Володимир Іванович 62440, 62441, 62615 
Феофанов Сергій Євгенійович 63023, 63029 
Феофанова Олена Вікторівна 63024, 63028, 63030 
Фесенко Віра Григорівна 62332, 62333 
Фесик Володимир Володимирович 62619, 62661 
Фєтєску Лариса Іванівна 62028, 62029, 62030, 62031 
Філіпчук Антон Юрійович 62067 
Філь Наталія Юріївна 62151 
Флакс Владислав Леонідович 63065 
Флекей Антон Степанович 63360 
Фойгт Наталія Антонівна 62954 
Фомін Георгій Володимирович 63251 
Фомін Петро Дмитрович 62431 
Фредюк Микола Миколайович 61979, 61980, 61981, 61982 
Фурдичко Орест Іванович 62035, 62036 
Фурик Леся Володимирівна 62248 
Фурсова Тетяна Миколаївна 63230 
Фурсович Оксана Іванівна 62572 
Фучаджі Лариса Костянтинівна 62116, 62117 
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Хабаров Володимир Остапович 63186 
Хабібуллін Халіт Гібадулловіч (Хабибуллин Халит 
Гибадуллович) 

62307, 62308, 62309, 62310 

Халімон Євген Валентинович 62865, 62866, 62867, 62868, 62869, 62870, 62871 
Хало Віталій Вікторович 61990, 61991, 61992, 61993, 61994, 61995, 61996, 

61997, 61998 
Харапонова Олена Борисівна 63239 
Харечко Надія Володимирівна 62380 
Харитонова Анастасія Павлівна 62560 
Харченко Євген Миколайович 63348 
Харченко Сергій Вячеславович 61969 
Хачатрян Араїк Вазгенович 62573 
Хижняк Віктор Степанович 62581 
Хижняк Олексій Миколайович 62025, 62038 
Хитрук Валентин Іванович 63044 
Хівренко Костянтин Вікторович 61956, 61957 
Хілько Анастасія Вадимівна 62801 
Хірна Олена Олегівна 61939, 62421 
Ховака Євген Анатолійович 62981 
Ходаківська Тетяна Миколаївна 62284 
Ходзицька Ірина Юліївна 62053 
Ходоровський Володимир Михайлович 62694 
Хозя Павло Олександрович 63366 
Хом'яковський Олексій Володимирович 62004 
Хоменко Яна Валеріївна 62085 
Хорошковська Ольга Назарівна 62365 
Хрутьба Вікторія Олександрівна 62288 
Хрущак Володимир Вікторович 62577 
Цалик Станіслав Миколайович 62104 
Целіщев Ігор Олегович 62189 
Цибульник Сергій Олексійович 62911, 62913 
Цибульський Вадим Анатолійович 62356 
Циганок Оксана Олександрівна 62813 
Цимбал Наталія Миколаївна 63006 
Ципаренко Денис Володимирович 62700 
Цівина Ірина Олександрівна 62207 
Цілик Ірина Андріївна 62473 
Цюман Микола Павлович 63211 
Цюх Іванна Миколаївна 61950 
Цюх Микола Федорович 61950 
Чабанюк Євген Вікторович 62663, 62664, 62665, 62667, 62668 
Чалий Олександр Олександрович 62968, 62969 
Чанкіна Ірина Володимирівна 62501 
Чеботарьова Олена Валентинівна 62562 
Челишева Ірина Леонідівна 62119 
Чемезова Катерина Іванівна 62147 
Чемезова Катерина Іванівна (Катя Che, Katya Che) 62536 
Чепурна Аліна Миколаївна 63348 
Червацький Олег Володимирович (Владимирів, 
Владимиров) 

62408 

Червацький Олег Володимирович (Владимиров) 62407 
Чередніченко Андрій Леонідович 62805 
Черкасов Андрій Геннадійович 62017 
Черкасов Віктор Гаврилович 62429, 62907, 62908 
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Черкасов Дмитро Володимирович 62014, 62015, 62016, 62018, 62019, 62020 
Чернецова Светлана (псевдонім) 62136, 62137 
Чернецький Микита Олександрович (niki) 62493 
Черниш Сергій Вікторович 62180 
Чернишов Іван Володимирович 63327 
Черніченко Віктор Васильович 62559 
Чернова Вікторія Олегівна 62533 
Чернопольська Тетяна Йосипівна 63353 
Чернюк Людмила Григорівна 62953 
Черня Анастасія Володимирівна 62123 
Черняк Олександр Іванович 63012 
Черченко Валентина Миколаївна 62955 
Чирва Ольга Григорівна 63047 
Чирков Віталій Едуардович 62202 
Чистікова Златослава Едуардівна 62778 
Чмола Ірина Богданівна 62281 
Чобан Роман Дмитрович 62242 
Чорний Віктор Вікторович 63347 
Чорний Олександр Вікторович 62245, 62420 
Чорномаз Богдан Данилович 62810 
Чуйко Любов Василівна 62928 
Чуйков Анатолій Дмитрович 62707 
Чумарна Марія Іванівна 62232 
Чупахін Сергій Анатолійович 62189 
Чухно Ярослав Вікторович 62932, 62933, 62934 
Шабельников Олексій Олексійович (Alexey 
Shabelnikov) 

62451, 62452, 62535 

Шайдо Максим Олександрович 62193 
Шаповалова Ольга Сергіївна 62956, 62957, 62958 
Шаравара Лариса Павлівна 62674 
Шаринов Євгеній Павлович 62520 
Шаров Сергій Володимирович 62026 
Шатило Лідія Олександрівна 62645 
Шатілло Андрій Валерійович 62999 
Шашков Роман Володимирович 62779 
Швед Олена Миколаївна 63243, 63244 
Швед Ольга Олександрівна 63071 
Швець Анжела Олександрівна 62663, 62664, 62665, 62667, 62668 
Швець Олександр Володимирович 63019 
Швець Павло Анатолійович 62953 
Шевкун Марія Вікторівна 62096 
Шевченко Володимир Іванович 62621 
Шевченко Олег Юрійович (W.H.I.T.E) 62126 
Шевченко Юлія Володимирівна 62971, 62972 
Шевченко Юлія Михайлівна 62784 
Шевченко Юрій Миколайович 62053 
Шевчук Дмитро Володимирович 62913 
Шевчук Інна Леонідівна 62824 
Шеєнкова Катерина Андріївна 63321 
Шелестова Людмила Володимирівна 63057 
Шелехова Галина Тарасівна 62367 
Шелягін Володимир Дмитрович 62172 
Шепелєва Людмила Валеріївна 62595 
Шепетило Ігор Іванович 62927 
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Шестакова Ірина Миколаївна 62860 
Шилько Павло Юрійович 62769, 62770, 62771 
Шильцова Любов Михайлівна 62234 
Шиян Анатолій Антонович 62387 
Шиян Ольга Володимирівна 62893 
Шкільова Ганна Михайлівна 62785 
Шкотін Дмитри (Shkotin Dmytry) 62702 
Шматков Даніїл Ігорович 63238 
Шолудько Федір Андрійович 62795 
Шост Наталя Богданівна 62233 
Шпак Василь В'ячеславович 62529 
Шпак В'ячеслав Станіславович 62669 
Шрамко Валентина Олександрівна 63297 
Шубравська Олена Василівна 62556 
Шуканова Анжела Анатоліївна 62847 
Шулаков Едуард Миколайович 63029 
Шульга Ірина Мирославівна 62233 
Шумейко Олексій Володимирович 62004 
Шурінс Станіслав 62341 
Шут Микола Іванович 62414 
Шух Людмила Анатоліївна 62401 
Щербак Тетяна Олегівна (Гонтаренко Тетяна) 62710 
Щербатко Надія Кузьмівна 61958 
Щербатюк Наталія Володимирівна 62289, 62290, 63006 
Щетініна Людмила Валеріївна 62951 
Щукін Олександр Вікторович 63191 
Юрєчко Василь Зіновійович 62718 
Юринець Юлія Леонідівна 63308 
Юрій Смотрич (псевдонім) 62129 
Юріна Юлія Едуардівна (YURINA) 63270, 63271, 63272, 63273 
Юрчук Володимир Леонідович 62559 
Ющук Іван Пилипович 62239 
Яблонський Андрій Іванович 62818 
Яворська Вікторія Володимирівна 62804 
Якимчук Любов Василівна 62638 
Якір Михайло Семенович 62187, 62188 
Якубовська Софія Володимирівна 63255 
Ялагузян Дмитро Вартанович 63208 
Яницький Євген Вікторович 62695 
Яновський Петро Олександрович 63345 
Янченко Галина Михайлівна 62340 
Янчишин Іван Євгенович 62058 
Яремчук Марія Назарівна 62252, 62253, 62255, 62257, 62258 
Ярмола Наталія Анатоліївна 62764 
Ярмолюк Алла Володимирівна 62367 
Ярмолюк Микола Олександрович 62223 
Яровий Андрій Анатолійович 62201, 62481, 62748 
Яровий Дмитро Юрійович 62085 
Яроменко Наталія Олексіївна 62181 
Ярош Роман Тадейович 62595 
Ясенова-Берестюк Ірина Сергіївна 63038 
Яценко Денис Олександрович 62737 
Яцуба Іван Олександрович 61964 
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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 

Асоціація українських виробників "Морозиво і 
заморожені продукти" 

 62346 

Військова частина України А0334  62529 
Вінницький національний технічний університет  62262, 62263, 62264 
Державна установа "Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук України" 

 62556 

Державна установа "Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього Національної 
академії наук України" 

 62618 

Державна установа "Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 62325 

Державне підприємство "Інформаційно-
обчислювальний центр Міністерства соціальної 
політики України" 

 63023, 63024, 63025, 63026, 63027, 63028, 63029, 
63030 

Державне підприємство "Проектно-конструкторське 
технологічне бюро з автоматизації систем управління 
на залізничному транспорті України" 

 62595 

Державне підприємство "Український науково-
дослідний інститут вагонобудування" 

 63366, 63367, 63368, 63369 

Державне підприємство "Українські спеціальні 
системи" 

 62698, 63198 

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький 
національний університет" 

 63205 

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

 61971 

Державний гемологічний центр України  63088, 63089, 63090, 63091 
Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 62327, 62328, 62667, 62668 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 62069, 62663, 62664, 62665, 63344, 63345, 63346, 
63347 

Донецький національний університет  63243, 63244 
Житомирський державний технологічний 
університет 

 62877 

Запорізький національний технічний університет  63232, 63233, 63234, 63235 
Інститут агроекології і природокористування 
Національної академії аграрних наук України 

 62035, 62036 

Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної академії наук України 

 62559, 62928, 62929, 62953, 62954 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 
Національної академії наук України 

 62644 

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

 62184 

Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

 62313 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 62730 

Київський національний торговельно-економічний 
університет  

 63318, 63319, 63320, 63321, 63322, 63323, 63324, 
63325, 63326 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

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

 62805 

Корпорація "Науково-виробниче об'єднання 
"Аеротехніка" 

 62014, 62015, 62016, 62017, 62018, 62019, 62020 

Корпорація "ТАСКО"  62585 
Мале приватне підприємство виробничо-комерційна 
фірма "АгроСофт" 

 62060 

Маріупольський державний університет  63004 
Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 62432, 62433 

Національна академія внутрішніх справ  62380, 62381, 62487 
Національна металургійна академія України  62566 
Національний авіаційний університет  63055, 63056, 63354, 63355 
Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 62620 

Національний науковий центр "Інститут 
ґрунтознавства агрохімії імені О.Н. Соколовського" 

 62753 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 62772 

Національний транспортний університет  62287, 62288, 62289, 62290, 62291, 62292, 62293, 
62294, 63211, 63212, 63213 

Національний транспортний університет  62285, 62286, 62744, 63006, 63007 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 63037, 63038, 63039, 63040, 63041, 63043 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  61946, 61947, 62110, 62682 
Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  62932, 62933, 62934 
Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний 
інститут прикладних інформаційних технологій" 

 62647, 62648, 62649, 62650, 63200, 63201, 63202 

Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ"  63150, 63151, 63152, 63153, 63154, 63155, 63156, 
63157, 63158, 63159, 63160, 63161, 63162, 63163, 
63164, 63165, 63166, 63167, 63168, 63169, 63170, 
63171, 63172, 63173, 63174, 63175, 63176, 63177, 
63178, 63179, 63180, 63181, 63182, 63183, 63184, 
63185 

Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА 
НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" 

 62041, 62042, 62043, 62044, 62045, 62048 

Приватне підприємство "УКР-СПЕЦ-СОФТ"  62063 
Публічне акціонерне товариство 
"Хмельницькобленерго" 

 62622, 62623, 62624, 62625, 62626 

Сумський державний університет  62692, 62750 
Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя 

 62081, 62082 

Товариство з обмежено відповідальністю "Діалінк"  62080 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН" 

 62152, 62153, 62154, 62155 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АйТі 
Тім" 

 62037 

Товариство з обмеженою відповідальністю "БІФІТ 
Сервіс" 

 62004, 62005, 62006, 62007 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дірект 
Технолоджі" 

 62533 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-
ІНЖИНІРИНГ" 

 62372, 62373, 62374, 62375, 62376 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвента 
Лоу" 

 62553 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф"  63361 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ 
ПІКЧЕРЗ" 

 61976, 61977, 61978, 62699, 62700 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інкософт" 

 62314 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІПРА-
СОФТ" 

 62445, 62446, 62447, 62448, 62449 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІТ.ВААН" 

 62469 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Козацька стріла" 

 62787 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Консалтингова компанія "СІДКОН" 

 63058, 63059 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КриворіжЕлектроМонтаж" 

 62565 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІБРА-
КОНСАЛТ" 

 62193 

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

 62639, 62640, 62641, 62642, 62643 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"НЕКСТЕП СОЛЮШНЗ" 

 62707 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"НОВАТУМ" 

 62619, 62661 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НТК  
Консалтинг" 

 62645 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Проджект Менеджмент Профі" 

 62799 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Регіональна газова компанія" 

 62526 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТЕНЖІ" 

 63259, 63260, 63261, 63262, 63263, 63264, 63265, 
63266, 63267, 63268, 63269 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА" 

 62055, 62056 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС АІК-
ЕКО" 

 62846 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні Інформаційні Технології" 

 63358 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІТІ-
БАРС" 

 62470, 62471 

Українська інженерно-педагогічна академія  63225, 63226, 63227, 63228, 63229, 63230, 63231, 
63236, 63237, 63238, 63241, 63279, 63280 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 62693, 62922, 63191, 63192 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 62151, 63001, 63002, 63148, 63149, 63188, 63189, 
63190, 63193 

Харківський національний університет імені  
В.Н. Каразіна 

 62120 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 
 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

№ 62086 12.11.2015 

№ 14971 17.11.2015 

№ 7399 26.11.2015 

№ 58841 10.12.2015 

№ 62434 10.12.2015 

№ 62435 10.12.2015 

№ 61257 30.12.2015 

 

 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 
 

Номер свідоцтва Дата публікації та номер бюлетеня Слід читати 

61478 30.10.2015, 38 Лепський В'ячеслав Владленович 
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