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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63370  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно" Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Риф" ("ПК "Риф")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63371  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Випробувальний комплекс технічних засобів 
телекомунікацій "Верифікатор-3ТВ" ("Верифікатор-3ТВ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63372  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки 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 "Спеціальний програмний комплекс "Ресурс" 
("СПК "Ресурс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63373  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модернізована система "Магістрат" ("МС 
"Магістрат")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63374  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Рея" ("ПЗ "Рея")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63375  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Пустельга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63376  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Паламар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63377  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба МТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63378  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Корвет Д"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63379  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Рокада-М"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63380  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Пакет 148М"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63381  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Поверхня"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63382  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Ескіз-ЧМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63383  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Радіус-П"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63384  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Радіус-Т"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63385  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Еверест-ЧМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63386  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця  Cлужба безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Випробувальний комплекс технічних засобів 
телекомунікацій "Верифікатор-3ТВ/2014" ("Верифікатор-3ТВ/2014")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63387  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімонєнко Максім Сєргєєвіч (Симоненко Максим Сергеевич), 
Лебедєва Катерина Юріївна, Масон Євген Вячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сервіс для просування та аналізу сайтів Seo 
Shield"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструмент для аналітики, помічник у просуванні сайтів в Інтернет. На 
основі створеного функціоналу сервіс дає можливість здійснювати 
детальний аналіз кожної сторінки сайту на предмет технічних помилок, 
виконувати звіти щодо позицій ключових запитів, перевірки індексації, 
унікальності контенту, а також інших важливих даних щодо 
просування сайту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63388  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апаров Андрій Миколайович  
 

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  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Термінологічний словник з господарського права 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник вміщує понад дві тисячі термінів, які містяться в різних 
нормативно-правових актах і є предметом регулювання 
господарського законодавства. Словник є спробою узагальнення 
понятійного апарату галузі господарського права України і може бути 
використаний для студентів юридичних факультетів ВНЗ України, а 
також фахівців у сфері права.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63389  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Геометричне моделювання криволінійних 
обводів складних об'єктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описуються методи побудов математичних моделей складних 
геометричних об'єктів із криволінійними формами. Розглянуті методи і 
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алгоритми моделювання кривих і криволінійних поверхонь та 
операцій над ними. Представлені способи їх представлення в 
комп'ютерних програмах для застосування в комп'ютерній графіці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63390  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система Моделювання Об'єктів 
Раціональними В-сплайнами 5-го Степеня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізовані режими апроксимації та інтерполяції кривих, які задані 
точковим каркасом. Для спеціалістів з систем автоматизованого 
проектування та для студентів технічних спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63391  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Олександра Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Мотря" із циклу "Мазепа" Богдана Лепкого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63392  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сугак Олександр Дмитрович, Репетій Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма автоматизації документообігу 
багатопрофільного медичного закладу "ЕСКУЛ'ап"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для роботи у багатопрофільному медичному 
закладі. Вона використовується для роботи персоналу з медичною 
інформацією про пацієнта, оформлення медичної документації та її 
друку, отримання статистичних даних роботи закладу та їх аналізу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63393  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляренко Валерій Анатолійович, Демидов Костянтин Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект "Еколан": Модульне 
виробництво з переробки продуктів харчування за допомогою 
енергетичної сонячної системи "Turbocaldo" італійської компанії 
"Innova"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект "Еколан" - це створення надгнучкої технологічної матриці з 
тисячами осередків (цілісних виробничих модулів, які використовують 
енергію сонця).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63394  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

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, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл статей "Проблемы электронного кодирования книг или "Черная 
дыра" современного книгоиздательства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нововведення видавничого процесу 2010-2015 рр. щодо індивідуальних 
видавничих кодів книги ISBN, перевірка останньої (контрольної) 
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цифри коду ISBN в Інтернет, перехід на 13-значні коди ISBN-13, 
електронні штрих-коди ISBN-13.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63395  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манглієва Тетяна Назарівна, Юхимчук 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 "Розробка програмного забезпечення 
комп'ютерної системи контролю якості кисломолочної продукції з 
використанням об'єктно-орієнтованого програмування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для дослідження якості кисломолочної продукції були використані 
такі параметри: жирність, кислотність, вміст цукру, назва, показник 
якості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63396  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манглієва Тетяна Назарівна, Юхимчук 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 "Моделювання та дослідження динаміки 
системи автоматичного управління токарним станком з однією 
керуючою ланкою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для дослідження моделі токарного станка в програмі використані 
методи: Ейлера, Хемінга, Рунге-Кутта четвертого порядку, що дозволяє 
найшвидше розв'язати задачу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63397  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Ти більше не моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63398  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

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 пісня "Ти не плачеш"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63399  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

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 "Вересень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63400  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

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 "Мелодія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63401  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коник 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)  Монографія "Депутати Державної думи Російської імперії від губерній 
Наддніпрянської України (1906-1917рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено для науковців, викладачів історії, вчителів, студентів і 
всіх, хто цікавиться історичним минулим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63402  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінська Ольга Едуардівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Analyses of information loading of the income statement 
(of the statement of comprehensive income) of enterprises"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьмінська О.Е. Analyses of information loading of the 
income statement (of the statement of comprehensive income) of 
enterprises//Independed AUDITOR. -  2015. - № 5. - с. 52. 

 

Анотація   

У статті досліджуються питання інформаційного навантаження, 
композиційної структури та аналітичних можливостей звіту про 
фінансові результати підприємств, оновленого в процесі модернізації 
вітчизняної облікової системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63403  
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Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінська Ольга Едуардівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Загальний аналіз звіту про фінансові результати (звіту 
про сукупний дохід) підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Мета статті полягає у виробленні рекомендацій щодо подальшого 
розвитку аналізу фінансової звітності підприємств. Внаслідок 
проведеного дослідження побудовано схему визначення сукупного 
доходу підприємства, яка може слугувати основою оновлення програми 
аналізу прибутковості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63404  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Максим Валерійович (Mr.Marx)  
 
Повне ім'я 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 "Wild Royal Coast"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63405  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Богдан Євгенович  
 
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 "Найкращі подруги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Чотири найкращі подруги повинні убити гангстера, інакше він уб'є їх.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63406  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Асатрян Вардан Гегамович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Трасування автомобільних доріг з врахуванням місцевих умов у 
вигляді векторів впливу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі представлено використання місцевих умов, що розміщені в 
смузі варіювання траси у вигляді векторів впливу, які впливатимуть 
на генеральний напрямок дороги, що проектується. Таким чином 
траса оминатиме місцеві умови, які спричиняють збільшення вартості 
будівельних робіт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63407  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Євген Олександрович  
 

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 "Последнее Китайское Предупреждение" ("ПКП")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63408  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Костянтинович, Лашина Юлія Вікторівна, 
Руденко Роман Олександрович  

 

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 "Gaussian Function Calculator" ("GFC")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку параметрів та побудови графіків 
розподілу випадкових величин, що підпорядковуються нормальному 
закону розподілу Гаусса.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63409  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щебликіна Інна Олександрівна, Грибова Діана 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)  Навчальний посібник з дисципліни "Основи менеджменту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, може бути корисним для підприємців, керівників  
і спеціалістів у різних галузях господарської діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63410  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалько Наталя Миколаївна, Каткова Тетяна Анатоліївна, Варіна 
Ганна Борисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Школа реального життя: крок до 
професії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику викладачі та учні загальноосвітнього закладу мають змогу 
одержати інформацію профорієнтаційного характеру. Майбутні 
випускники загальноосвітніх закладів зможуть відпрацювати деякі 
вправи з метою набуття навичок саморозвитку, самовдосконалення, 
професійного самовизначення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63411  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Єрьоміна Лілія Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Сакральне мистецтво у духовно-
моральному вихованні учнів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник адресований студентам напряму підготовки початкова освіта. 
Матеріал посібника містить теоретичні матеріали, методичні 
рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63412  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Меркулова Наталя Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Людиновимірність у соціально-
педагогічній діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У виданні запропоновано опорні конспекти для вивчення тем курсу та 
надано практичні завдання для його опанування. Посібник 
розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, 
соціальних педагогів, працівників соціальної сфери.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63413  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Тарас Миколайович, Олійник Ігор Юрійович, Антонюк Ольга 
Петрівна, Пикалюк Василь Степанович  

 

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 "Природжені вади розвитку людини. Загальні 
положення тератології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Природжені вади розвитку людини. Загальні 
положення тератології: навчальний посібник / Т.М. Бойчук, І.Ю. 
Олійник, О.П. Антонюк, В.С. Пикалюк. - Чернівці: Медуніверситет, 
2015. - 361 с. 

 

Анотація   

У посібнику подано причина та час виникнення аномалій розвитку, 
наведено їхню класифікацію. Структуроване за топографо-системним 
принципом науково-методичне видання відображає загальні 
положення тератології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63414  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Віра 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)  Навчальний посібник "Методика викладання курсу "Дитяча 
психологія" у вищій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник забезпечує викладання курсу і містить теоретичні питання 
самоконтролю, завдання для самостійної роботи студентів, 
рекомендовану літературу, іменний і предметний покажчик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63415  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добровольська Лариса Пантеліївна, Третякова Ірина 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 "Управлінська діяльність та психологічний клімат у 
вищому навчальному закладі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управлінська діяльність та психологічний клімат у 
вищому навчальному закладі: Монографія / за заг. ред.:  
Л.П. Добровольської, І.С. Третякової. - 147 с. 
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Анотація   

Авторами досліджується актуальна проблема сьогодення у сфері вищої 
освіти - організація менеджменту в університеті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63416  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарицька Валентина Василівна, Добровольська Лариса Пантеліївна, 
Третякова Ірина Сергіївна, Федорова Олена Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Духовний світ особистості майбутнього педагога в 
умовах екологізації культурно-освітнього простору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації 
культурно-освітнього простору: Монографія / [Добровольська Л.П., 
Третякова І.С., Федорова О.В. та ін., за заг. ред. Зарицької В.В.]. - 
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького. - 188 с. 

 

Анотація   

Авторами досліджується актуальна проблема сучасності - механізми 
розвитку духовної сфери особистості майбутнього педагога в умовах 
екологізації культурно-освітнього простору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63417  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Олена Іллівна, Марченко Катерина 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)  Посібник "Методичні рекомендації "Психологічний супровід 
профільного навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкрито діагностичний та корекційно-розвивальний 
напрямки психологічного супроводу профільного навчання. Посібник 
призначений для заступників директорів, психологів, соціальних 
педагогів та класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63418  
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Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Каткова Тетяна Анатоліївна, Фалько Наталя 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник з підготовки та проведення олімпіади 
за фахом "Практична психологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлено комплекс рекомендованих завдань з 
підготовки та проведення студентської олімпіади з практичної 
психології. Олімпіада спрямована на посилення соціальної значущості 
психологічних дисциплін у професійній обстановці майбутніх 
практичних психологів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63419  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Юридичне та правове забезпечення дошкільної 
освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику подано теоретичні основи та нормативно-правову базу 
роботи дошкільного навчального закладу, обґрунтовано правове 
регулювання діяльності працівників та основи правових відносин 
дошкільного закладу з сім'єю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63420  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалько Наталя Миколаївна, Прокоф'єва Олеся Олексіївна, Денисов 
Ігор Геннадійович, Шевченко Світлана Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Програма тренінгу для мобільних 
профорієнтаційних груп "Харизматичний оратор"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма тренінгу спрямована на формування відповідального підходу 
у викладачів і студентів університету щодо проведення 
профорієнтаційної роботи. Програма включає дискусії, тренінгові 
вправи, мозковий штурм, самопрезентації, ситуаційні і рольові ігри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63421  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Конспект лекцій "Теория и практика развивающего 
обучения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В конспекті розглядається базова програма тем навчального курсу та 
ключові поняття розвивального навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63422  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалько Наталя Миколаївна, Денисов Ігор Геннадійович, Гузь 
Володимир 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)  Письмовий твір "Методичні рекомендації куратору студентської 
групи "Соціально-психологічні аспекти суїцидальної поведінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації присвячені одній з болісних тем сьогодення - самогубство 
серед молоді. Розкривається зміст поняття суїциду, характеризуються 
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причини самогубств, описуються прояви поведінки дітей, схильних до 
самогубства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63423  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовий Микола Вікторович, Кулькова Оксана Вікторівна, Скок Інна 
Анатоліївна, Комариста Алла Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
оптимізації норм мінеральних добрив з використанням балансових 
методів для отримання прогнозованих валових зборів урожаю 
сільськогосподарських культур та підвищення родючості ґрунтів" 
("ІАС оптимізації норм мінеральних добрив з використанням 
балансових методів для отримання прогнозованих валових зборів 
урожаю сільськогосподарських культур та підвищення родючості 
ґрунтів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку оптимальних норм мінеральних 
добрив на прогнозований валовий збір урожаю сільськогосподарських 
культур, що забезпечить високу продуктивність землеробства України. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63424  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмичова Ірина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Типичный сценарий и концепция телепрограммы 
о благотворительности "Добрі справи" ("Благие дела". "Good deeds")" 
("Телепрограма "Добрі справи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Твір призначений для інформування суспільства щодо доброчинних 
заходів, які проводять публічні особистості у спонуканні громадян 
України до доброчинства, вирішення проблем у цій галузі та загальної 
популяризації доброчинності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63425  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Халілов Андрій Ільгарович  
 

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 кресленням "Концептуальна модель настільного світильника 
"Жираф"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63426  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Наталя 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)  Навчальний посібник "Фінансовий менеджмент" для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності "Фінанси і 
кредит" (за спеціалізованими програмами)" ("Фінансовий 
менеджмент")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63427  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костельман Володимир Михайлович, Сотников Олег Віталійович, 
Чигір Роман Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "#3 Я молодец!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка являє собою нетрадиційну оду мистецтву, яка зачаровує, і дає 
підстави для глибоких роздумів щодо його проводження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63428  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костельман Володимир Михайлович, Сотников Олег Віталійович, 
Чигір Роман Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Братья Киплинг и Шмиплинг. Том ІІ Мама 
Евы-Лотты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка являє собою другу відому реінкарнацію братів Кіплінг і 
Шміплінг, вироблену звуковим чином не менше чим у тридцяти 
хвилинах букв та нот.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63429  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люльченко Крістіна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Фея"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дівчина Аня, хлопець якої грає у війнушку на комп'ютері, іде 
працювати аніматором з дітьми в костюмі феї. По дорозі на роботу вона 
зустрічає військових, циркову професію з роздачею цукерок, модних 
журналістів та бомжа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63430  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтанець Максим Володимирович, Горбунов Микола Іванович, 
Костюкевич Олександр Іванович, Просвірова Ольга Вікторівна, 
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Ноженко Володимир Сергійович, Ноженко Олена Сергіївна, Кара 
Сергій Віталійович, Гриндей Петро Онисимович  

 

Повне ім'я або повне 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 автоматизованої реєстрації та 
обробки експериментальної інформації, отриманої на стендовій 
установці "Машина тертя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для обробки результатів експериментів, проведених на 
стендовій установці, результатом роботи якої є представлення 
кінцевого результату випробувань - залежності коефіцієнта тертя від 
температури у зоні контакту робочого ролика з рейкою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63431  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крепченко Анна Сергіївна, Кузло Іван Іванович, Орехов Олександр 
Олександрович, Бондаренко Юлія Валеріївна, Мотчаний Артем 
Олексійович, Орехова Анастасія Олександрівна, Харченко В'ячеслав 
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 "Кооперативный человеко-машинный 
интерфейс" ("КЧМИ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є прототипом кооперативного людино-машинного 
інтерфейсу автомобільного транспорту. Призначена для підвищення 
обізнаності водія транспортного засобу про ситуацію на дорозі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63432  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтанець Максим Володимирович, Горбунов Микола Іванович, 
Костюкевич Олександр Іванович, Просвірова Ольга Вікторівна, 
Ноженко Володимир Сергійович, Кравченко Катерина Олександрівна, 
Анофрієв Андрій Дальвінович  

 

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 "Інтелектуальна система управління процесом 
випробувань на стендовій установці "Машина тертя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для керування спеціально створеним за участю 
автора силовим блоком управління стендової установки "Машина 
тертя", який дозволяє регулювати тяговий момент на робочому ролику 
по заданій випробувачем характеристиці і з різною інтенсивністю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63433  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суров Анатолій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Н.В. Левашов и его книги в свете закона противоположностей 
и закона добра и зла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті у світлі закону протилежностей та закону добра і зла 
розглянуті окремі положення книг М.В. Лєвашова і показані їх дурість, 
невігластво, брехня, наклеп та інші види пороків і зла.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63434  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Черняк Олександр Іванович, 
Нечипорук Микола Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Контроль запуску процесів і програм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює контроль, створення і редагування ключів 
автозавантаження у реєстрі Windows, контроль запуску процесів по 
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"білому списку", контроль відкриття вікон по їх заголовках, а також 
захист від блокування операційної системи Windows.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63435  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігур Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для інтервальної 
нечіткої класифікації даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма реалізує процедуру побудови інтервального нечіткого 
логічного висновку та може працювати в умовах пропусків вихідних 
даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63436  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігур Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для інтервального 
нечіткого кластерного аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для інтервального нечіткого кластерного аналізу 
та дозволяє отримати координати центрів кластерів і значення 
ступенів належності в інтервальній формі. Ширина інтервалу є мірою 
невизначеності, пов'язаною з прийняттям рішення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63437  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасанова Ельвіра Ейваз-кизи, Онопка Снежана Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Ескізи зображень для одягу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Ескізи зображень для одягу під власним брендом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63438  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Анатолій Іванович, Желєзний Григорій Михайлович, 
Щербак Віктор 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)  Книга "Судоводителям. Формирование доказательств судоводителем. 
Практическое пособие"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В книзі викладені аспекти формування доказів невинуватості капітана 
і судноводіїв при виникненні різного роду аварій та аварійних 
випадків, які пов'язані з навігаційною і комерційною діяльністю судна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63439  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Анатолій Іванович, Желєзний Григорій 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 "Справочник капитана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В книзі викладені аспекти роботи капітана і судноводіїв. Розглянуто 
основні поняття міжнародного права і збору доказів. Викладені 
рекомендації з організації містка і машинного відділення в залежності 
від умов плавання згідно вимог Системи управління безпекою 
компанії, як того вимагає МКУБ і Міжнародні Конвенції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63440  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Анатолій Іванович, Желєзний Григорій 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 "MASTER'S HANDBOOK"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі викладені аспекти роботи капітана і судноводіїв. Розглянуто 
основні поняття міжнародного права і збору доказів. Викладені 
рекомендації з організації містка і машинного відділення в залежності 
від умов плавання згідно вимог Системи управління безпекою 
компанії, як того вимагає МКУБ і Міжнародні Конвенції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63441  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович, Гапотій Віктор Дмитрович, Куйбіда 
Єгор 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 "Історія держави і права зарубіжних країн" 
(Стародавній світ та доба Середньовіччя). Електронний підручник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить теми з історії держави і права Стародавнього світу 
(Вавилону, Єгипту, Індії, Китаю), історії держави і права Античного 
світу (Греції, Спарти, Риму), історії держави і права доби 
Середньовіччя (Франкської держави, Франції, Німеччини, Англії, 
Арабського халіфату, Візантійської імперії).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63442  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця  Комунальний позашкільний навчальний заклад "Дніпропетровський 
обласний дитячо-юнацький кіноцентр "Веснянка" Дніпропетровської 
обласної ради" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Веснянка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На малюнку зображена дівчинка з піднятими руками, у білій сукні з 
червоним орнаментом, блакитною смугою з білими деталями внизу 
сукні, у червоному взутті. На голові руде волосся, вінок з 6 квітів 
різного кольору та кольоровими стрічками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63443  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проценко Владислав Олександрович  
 

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 "Основи судової енергетики. Практикум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

В практикумі наведені завдання та методика виконання практичних 
робіт і домашніх завдань з дисципліни "Основи судової енергетики". 
Зміст завдань підібраний таким чином, щоб забезпечити засвоєння 
студентами закономірностей отримання, передачі, перетворення та 
використання енергії в обладнанні суднових енергетичних установок, 
знання основ устрою цього обладнання та роботи його систем з метою 
оволодіння компетентностями, встановленими Кодексом ПДНВ. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63444  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косата Юлія Володимирівна, Поздняков Антон Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телепрограми "НайНайкращий день"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складений твір: опис подій та синопсис першого сезону, синопсис 
першої серії, опис головних персонажів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63445  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачковський Петро Олександрович, Нехорошев Володимир 
Володимирович, Гавинський Євген В'ячеславович, Ясько Олександр 
Анатолійович, Ященко Олександр Сергійович  

 

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 "Розробка змін в типовій конфігурації "1С: 
Управління виробничим підприємством" для хлібопекарної та 
кондитерської промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення обліку на хлібопекарному та 
кондитерському підприємстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63446  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусар Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Адміністративно-
правовий статус персоналу державного управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гусар О.А. Адміністративно-правовий статус 
персоналу державного управління // Адміністративне право і процес. - 
2013. - № 2(4). - С. 116-123. 

 

Анотація   

У статті досліджується проблема адміністративно-правового статусу 
персоналу державного управління та осіб, які перебувають на 
державній службі в органах місцевого самоврядування. Аналізується 
нормативне і доктринальне розуміння категорій "персона" і 
"адміністративно-правовий статус".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63447  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кір'ян 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 "Національні інтереси інформаційного суспільства в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кір'ян В.О. Національні інтереси інформаційного 
суспільства в Україні // Європейські перспективи. - 2013. - № 7. - С. 181-
185. 

 

Анотація   

У статті визначено основоположні положення трансформації концепції 
інформаційного суспільства, доведено визначальну роль концепції 
інтересів при побудові інформаційного суспільства в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63448  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Андрій 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 з ілюстраціями "Расшифровка Библии с помощью теории 
Кошарного"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

В статті розглянуто можливий варіант розшифровки Біблії на основі 
положень нової теорії автора, яка базується на аналізі та синтезі 
постулатів давньотибетського медичного трактату та існуючих 
світоглядів на кількість та будову чакр людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63449  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозеров Євген Павлович  
 

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 "Одинокий прохожий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63450  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозеров Євген Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ртуть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63451  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозеров Євген Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I'm ALIVE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63452  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копошилов Іван Юрійович, Шарф Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "След на теле"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63453  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копошилов Іван Юрійович, Шарф Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Космос"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63454  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копошилов Іван Юрійович, Шарф Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Не моя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63455  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копошилов Іван Юрійович, Шарф Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Комета"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63456  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чулак Марія Михайлівна  
 

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)  Книжка "БІСЕРНІ ПРИКРАСИ КАРПАТСЬКОГО КРАЮ / BEADED 
ADORNMENTS OF THE CARPATHIAN REGION"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бісерні прикраси Карпатського краю. - Львів: 
Апріорі, 2015. - 168 с.: іл. 

 

Анотація   

Досліджено походження та розвиток художніх виробів з бісеру на 
Прикарпатті, що є зразками синтезу виражальних засобів, специфічних 
якостей матеріалу та орнаментального оздоблення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63457  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофімов Руслан Валерійович (РТ)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Юридично-інформаційний збірник "Довідник рибалки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить збірку нормативних актів, які регулюють юридично-правові 
відносини рибальства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63458  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опашко Дмитро Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "GLOBAL TRADE" ("GT")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою автоматизовану систему управління та 
контролю за торгівлею товарами в режимі "online".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63459  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеховцова Ольга Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру, 
ілюстрація, похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Формула Любви. Учение Апокалипсис"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір вміщує інформацію по психології, соціальній педагогіці, про 
духовні практики та взаємовідношення людини з іншими людьми і з 
протилежною статтю. Також розвинена нова ідеологія і світогляд.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63460  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валентина Шипош (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 "Крик мого серця" (поетична хронологія подій під 
час революції Гідності 2013-2014 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка створена в буремні дні революції Гідності, в хронологічному 
порядку відносно подій. Перед кожним віршем - скорочений виклад 
ходу подій, мої переживання і відчуття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63461  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісенної лірики "Перша спроба", яка складається з шести 
текстів пісень різного жанру" ("Перша спроба")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63462  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валентина Шипош (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 поетичних творів для дошкільнят "Бабусині дачні веселинки 
для малят"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поетичних творів вчить любити і цінувати неповторний світ 
природи, який оточує всіх нас.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63463  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Князь Олександр 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
"Совершенствование методов и средств дистанционного наблюдения 
навигационных объектов  на пути судна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63464  
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Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Філософія характерництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга написана для тих, хто шукає істинний шлях козацтва. В ній 
майбутні козаки-характерники не стільки отримають відповіді на 
складні питання, але й знайдуть дороговкази, завдяки яким на цей 
шлях можна вийти. Вона написана для тих, хто хоче зрозуміти душу 
козацтва та дух характерництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63465  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Математичне моделювання зменшення висоти сталевої зварної 
двотаврової балки на ділянках біля опор"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуте визначення оптимальної висоти сталевої зварної 
двотаврової балки на ділянках біля опор. Такі балки можна 
використовувати при влаштуванні робочих площадок промислових 
будівель.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63466  
 

Дата реєстрації авторського права  06.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беляєва Анна Андріївна, Кошовий Микола Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма розрахунку мінімальної вартості 
проведення багатофакторного експерименту з використанням 
алгоритму табу-пошуку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації пошуку мінімальної вартості 
проведення багатофакторного експерименту та визначення 
послідовності проведення дослідів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63467  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

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)  Опис "Авторська розробка та науково-практичний коментар "Жива 
школа" ("Науково-практичний коментар "Жива школа")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис ідеології співіснування живої природи поруч з дошкільним чи 
шкільним закладом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63468  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карамзіна Людмила Антонівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель безапаратного скринінгу слухо-мовної 
комунікації людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63469  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карамзіна Людмила Антонівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ранооглухлі особи: перспективи інтеграції до 
суспільства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63470  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Платон-Андрій Романович, Костенко Анатолій 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 "Геоінформаційна система "Ареали рослин 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Геоінформаційна система містить інформацію про територіальне 
розповсюдження на території України понад 1000 видів рослин і 
створює візуальну модель території поширення кожного виду рослин в 
межах природних зон та регіонів України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63471  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рукавішніков Сергій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Танцуй, играй!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63472  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рукавішніков Сергій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хрустальный мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63473  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рукавішніков Сергій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нове життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63474  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рукавішніков Сергій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Запредельная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63475  
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Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рукавішніков Сергій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На краю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63476  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ногіна Олеся Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЙНЛ КАТ МЕДІА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Концепція (формат) телевізійного проекту (програми, передачі) 
"Світське життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тележурнал про багатих і знаменитих, який описує справжню картину 
життя еліти суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63477  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Ольга Анатоліївна, Беженар Інна Миколаївна  
 

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 "Формування 
продовольчих брендів на основі регіональних продуктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто основні теоретичні засади формування продовольчих 
брендів на основі регіональних продуктів. Наведено результати 
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опитування виробників та споживачів регіонального продукту 
Карпатського регіону - Рахівської бринзи, проведеного під час 
фестивалю-ярмарку "Гуцульська бринза" в 2012 році.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63478  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котов Олексій Воломирович, Меркулов Деніс 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 "VARTO SERVICE MANAGER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний інтерфейс призначений для ведення сервісного обліку, 
реєстрації всіх можливих сервісних операцій, що проводяться як щодо 
витратних матеріалів, так і щодо техніки. Особливостями даного 
інтерфейсу є можливість роботи великої кількості різних компаній, без 
доступу до даних один одного.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63479  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Тетяна Олексіївна, Могильний Геннадій Анатолійович, 
Шкандибін Юрій Олександрович, Попов Віталій Вадимович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Маневрові маршрути"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс адаптований для навчання студентів за 
напрямом підготовки "Промисловий транспорт" та "Транспортні 
системи та технології".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63480  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Олександр Мирославович  
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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 для вибору оптимальної тактики гасіння 
пожеж на лісоскладах штабельного зберігання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63481  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корносенко Оксана Костянтинівна, Хоменко Павло Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальна комп'ютерна програма "Оздоровчий фітнес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заявлений програмний продукт спрямований на підготовку фітнес-
тренера і забезпечує опанування знаннями, вміннями та методичними 
й організаційними основами проведення оздоровчих фітнес-тренувань, 
з урахуванням фізіологічних і психологічних особливостей людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63482  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щепанська Христина Андріївна (Самовидець)  
 

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 "Самовидець. Нове сказання" ("Самовидець")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Це соціально-психологічний роман, у якому йдеться про 
фрагментарність життя та фрагментарність особистості сучасного 
українця на стадії переходу від старого типу свідомості до нового.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63483  
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Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

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 "Ненавижу и люблю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63484  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

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 "Одно сердцебиение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63485  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

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 "Если любишь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63486  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирєв Євген Сергійович  
 

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 "Програма ведення каталогу орбіт штучних 
космічних об'єктів" ("FAVOR")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування та наповнення каталогу 
елементів орбіт штучних космічних об'єктів за результатами оптичних 
спостережень. Вхідними даними для програми є файли з 
екваторіальними координатами космічних об'єктів в форматі **mea 
(результати оптичних спостережень).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63487  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Дмитро Миколайович, Сторожук Євген Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство  з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровська трубна 
компанія" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення 
"Дніпропетровська трубна компанія ДТК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зоровий образ твору складає графічна композиція з включенням 
накресленого індивідуальним художнім прийомом у два рядки темно-
сірими літерами жирного рубленого шрифту словосполучення 
"Дніпропетровська трубна компанія", яке розташоване близько 
горішньої частини оригінальної ідеограми, у вигляді композиції 
стилізованих фігурних форм зеленого кольору, що навіюють образи 
виробів металургійної промисловості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63488  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шередеко Віктор Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управления менеджмента - VS-MPS"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63489  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білько Олег Анатолійович, Шмигун Олександр Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Посібник з рукопашного бою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63490  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левандовський Андрій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Телевизионное музыкально-
развлекательное шоу "Новое дыхание" / "Шоу для Звезд" / "Страна 
для Звезд"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63491  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левандовський Андрій Петрович  
 

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, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "A television entertaining music show 
"New Breath" / "The Show for the Special Guest Star" / "The Country for 
the Special Guest Star"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63492  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобзар Алла Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Робочий зошит з української мови для 
біженців та шукачів притулку" (в 10 частинах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Основної метою зошита є опанування українською мовою в обсязі, 
який має задовольнити елементарні комунікативні потреби біженців та 
шукачів притулку в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63493  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Галина Володимирівна, Пономаренко Роман Васильович  
 

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 "Сімейна гра для дітей і батьків "Давайте жить 
дружно". Игра, которая улучшает отношения 10-в-1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Сімейна гра для дітей молодшого і шкільного віку та їх батьків. Це гра, 
яка покращує стосунки між батьками і дітьми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63494  
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Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацюк Володимир Львович  
 

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 "Моя ти жінко! та До твоєї долі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63495  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Терміни 
державного експертного контролю. Міжнародні договори у сфері 
організації митного контролю на транспорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Подано загальні характеристики законодавчих актів, які 
використовують під час організації міжнародних перевезень, 
систематизовано та адаптовано до рівня сприйняття іноземними 
студентами термінів державного експортного контролю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63496  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

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 "В этот Новый год"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

51 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63497  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Максим Олегович, Рибак Антон Олександрович, Остапів Денис 
Вікторович, Прус Олег Вікторович, Похольчук Олена 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 "Share your dreams"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система розроблена для реалізації персонального списку бажань, які 
людина планує виконати.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63498  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

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, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "КАРИКАДУРКА ІІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63499  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Адміністративно-правове забезпечення судової влади в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір призначається для суддів, посадових осіб апарату суду, інших 
суб'єктів публічної адміністрації, які здійснюють забезпечення судів, а 
також вчених, аспірантів та студентів, які досліджують аналізовану 
проблематику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63500  
 

Дата реєстрації авторського права  12.01.2016  
 
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 для 
інформаційної підсистеми "Оформлення документів, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус" для забезпечення оформлення, видачі, обміну, 
пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта 
громадянина України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації діяльності 
територіальних підрозділів ДМС України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63501  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підтереба Олексій Іванович, Смислов Сергій Юрійович, Мокієнко 
Олена Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної 
академії аграрних наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для прогнозування ефективної роботи 
підприємств з виробництва продукції свинарства при застосуванні 
двоплощадної технології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для оперативного прогнозування економічної 
доцільності побудови підприємств з виробництва продукції свинарства. 
Програма дозволяє отримати економічний прогноз розвитку 
підприємства з виробництва продукції свинарства на двох площадках, 
фінансово об'єднаних у єдину господарську структуру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63502  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранатуров Володимир Михайлович, Крупська 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)  Науковий твір "Методика аналізу інноваційного потенціалу 
підприємств поштового зв’язку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконане системне дослідження теоретико-методологічних та 
прикладних аспектів аналізу інноваційного потенціалу поштового 
зв'язку. Запропоновано методику, що містить шляхи та напрямки 
усунення існуючих недоліків, метою якої є підвищення обґрунтованості 
й ефективності управлінських рішень, які приймаються на підставі 
такого аналізу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63503  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубровський Павло Вячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "WAR"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63504  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Валерій Олександрович, Гуков Микола Ігоревич, Локтєв 
Андрій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для інформаційного 
забезпечення дорожнього господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс для інформаційного забезпечення управління 
дорожнім господарством певної адміністративної території, 
призначений для внесення, зберігання та відображення даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63505  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Валерій Олександрович, Гуков Микола Ігоревич, 
Рибицький Леонід Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для оперативного 
контролю стану автомобільної дороги та її споруд"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс призначений для: оперативного створення на 
мобільному електронному пристрої повідомлення про 
наявність/усунення недоліку  автомобільної дороги та споруд на ній; 
розрахунку та нарахування штрафних балів  за несвоєчасне 
виявлення/усунення недоліків автомобільної дороги та її споруд під час 
утримання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63506  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптурна композиція "Фігура" виготовлена з матеріалу - 
полірована сталь, висота 135 сантиметрів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63507  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Андрій Леонідович, Коваль Костянтин Олегович, Савицький 
Антон Юрійович, Барабан 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 "Розрахунок та побудова графіків капа та бета 
процесу для вирощування кристалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена програма створена для розрахунку формули 
вирощування кристалів для вінчестерів під капа та бета 
випромінюванням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63508  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелест Ольга Сергіївна (Аріанна Деллавар)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Міський молодіжний роман "Які вже є"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сьогодні на вулицях великого міста можна побачити багато молодих 
дівчат далеко за двадцять. Вони веселі, красиві, самостійні  і незаміжні. 
Останній  факт понад усе турбує їхніх матерів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63509  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Василь Йосипович  
 

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 "Гіпотеза про електричні білі діри"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано модель електрона з кварковим розподілом густини 
заряду активних зон однакового об'єму: -е2/3, -е2/3, +е1/3 і з білою дірою 
в центрі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63510  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонець Марина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Порадник педагогу, психологічна скарбничка "10 
проблем та їх вирішення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Педагоги, незважаючи  на досить тривалу психолого-просвітницьку 
роботу психологічної служби, залишаються дещо "закритими" для 
надання їм допомоги у їх професійних та особистісних проблемах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63511  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєв 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 "Реалізація кошика покупця для електронної 
комерції на основі MVC паттерну проектування за допомогою мови 
програмування JavaScript"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

В даній програмі за допомогою застосування мови прогнозування 
реалізується кошик покупця для подальшого використання його у 
клієнтській частині веб-додатка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63512  
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Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ПРОТОКОЛ ОБМІНУ ЗІ ШЛЮЗОМ 
СИСТЕМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗЕРВУВАННЯ ТА 
ОФОРМЛЕННЯ КВИТКІВ НА АВТОБУСНІ ПАСАЖИРСЬКІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ" ("ПРОТОКОЛ "АВТОВОКЗАЛ-СЕТЬ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система - необмежена кількість комп'ютерних серверів, що належать 
різним суб'єктам господарської діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63513  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новоженець Іван Ярославович, Хромов Дмитро Андрійович, Зінько 
Ігор Степанович, Бреславський Микола Богданович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС.ЮЕЙ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-автоматизована система 
"Система управління агентами IAS Rail" ("ІАС "Система управління 
агентами")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для надання можливості налаштовувати по 
обмеженим параметрам взаємодію каналами он-лайн зв'язку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63514  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінтусевич-Бабічев Ігор Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Курс лекцій "Програма управління вагою "ПоБеДа!!! Pintosevich Body 
Design" ("ПоБеДа!!!")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний курс - це покроковий план покращення життя, створення 
ідеального здорового тіла і щасливого, гармонічного мислення, який 
складається з аудіоуроків, відеокурсу, комп'ютерної програми, 
інструкції з правильного харчування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63515  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Ольга Аркадіївна (YUNIKA (Юника))  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір рекламного характеру "Ручное 
размещение объявлений. Раскрутка сайта (Ручне розміщення 
оголошень. Розкрутка сайту)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63516  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конзера Анатолій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічний твір "Комплект ескізів для розробки знака для 
товарів та послуг "ЗЕМАН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63517  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічний твір "Збірка ескізів "НАШ КРАЙ" для розробки 
знака для товарів та послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63518  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорян Олена Валеріківна, Коробчанський Володимир Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Психодіагностичне тестування з метою 
встановлення професійної придатності працівників промисловості на 
роботи з підвищеною небезпекою за психофізіологічними показниками 
"ProfRisk"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма передбачає тестування особи за хронорефлексометрією за 
Л.О. Копитовою, за методикою "Числовий квадрат", за 
опитувальником "Міні-мульт", за методикою "РДО" та за 
"Лабіринтом".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63519  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коромисло Сергій Дмитрович (Meetrich)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір науково-публіцистичного характеру "Статті для 
Інтернет сайту MEETRICH.co" ("380.2349005773.1680.00001.1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63520  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коромисло Сергій Дмитрович (Meetrich)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Ілюстрації для Інтернет сайту MEETRICH.co" 
("380.2349005773.1670.00001.1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63521  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромашко Алла Сазонівна, Верба Ірина Іванівна, Пригода Вікторія 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Міжнародні договори та угоди у сфері 
інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить порівняння переліку наявних міжнародних договорів та 
створення класифікації міжнародних договорів, з огляду на об'єкти 
права інтелектуальної власності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63522  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Юрій Григорович, Чук Ірина Іванівна, Титоренко Ліна 
Миколаївна  

 

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)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Піктограми продуктів та 
рішень індустрії ідентифікаційних документів, захищеного друку та 
інформаційних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63523  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "BIG ROCK IT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63524  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nepomnyaschaya Masha (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)  Картина "Radical Ducati Matador"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жанр - мотоцикли; стиль - фото-реалізм. На картині розміром 160х110 
см зображено виготовлений на замовлення мотоцикл. Техніка 
виконання - масло, матеріал - ДВП ґрунтоване.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63525  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nepomnyaschaya Masha (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Thunderbike Unbreakable"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жанр - мотоцикли; стиль - фото-реалізм. На картині розміром 160х110 
см зображено виготовлений на замовлення мотоцикл. Техніка 
виконання - масло, матеріал - ДВП ґрунтоване.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63526  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nepomnyaschaya Masha (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)  Картина "Волга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63527  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєнко Дмитро Валерійович, Непомнящий Олександр Михайлович, 
Прав Юрій Григорович, Нечепорчук Анатолій Антонович, Беркута 
Анатолій Всеволодович, Власенко Ігор Миколайович, Рубан Юрій 
Якович, Спицький Олег Миколайович, Буравченко Сергій 
Григорович, Височин Володимир Миколайович, Медведчук Оксана 
Валеріївна, Глухов Вадим Олексійович, Шостак Світлана Миколаївна, 
Радиш Корнелія Владиславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Програма підвищення кваліфікації "Підготовка до 
професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт 
(послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури". Загальний 
модуль"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63528  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєнко Дмитро Валерійович, Непомнящий Олександр Михайлович, 
Прав Юрій Григорович, Нечепорчук Анатолій Антонович, Беркута 
Анатолій Всеволодович, Власенко Ігор Миколайович, Рубан Юрій 
Якович, Спицький Олег Миколайович, Буравченко Сергій 
Григорович, Височин Володимир Миколайович, Медведчук Оксана 
Валеріївна, Глухов Вадим Олексійович, Шостак Світлана Миколаївна, 
Радиш Корнелія Владиславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Програма підвищення кваліфікації "Підготовка до 
професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт 
(послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує повноцінну підготовку фахівців будівельної галузі 
до професійної атестації відповідно до норм чинного законодавства 
Україна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63529  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Інтернешнл" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PremierBooker v. 2.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Cистема онлайн-бронювання готельних номерів є програмним 
продуктом, завдяки якому забезпечується можливість через веб-сайт 
готелю забронювати доступний номер в готелі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63530  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромащенко Михайло Іванович, Крученюк Василь Данилович, 
Жовтоног Ольга Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут водних проблем і меліорації 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 "Концепція відновлення та розвитку зрошення у 
південному регіоні України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі узагальнення даних щодо змін клімату та стану 
використання наявних зрошуваних земель обґрунтовано 
організаційно-правові, техніко-технологічні та еколого-економічні 
засади відновлення та подальшого зрошення в південному регіоні 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63531  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромащенко Михайло Іванович, Шатковський Андрій Петрович, 
Рябков Сергій Володимирович, Оноцький В'ячеслав Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних 
наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-дорадча система з планування 
та управління режимами краплинного зрошення 
сільськогосподарських культур" ("ІДС з планування та управління 
режимами краплинного зрошення сільськогосподарських культур")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунків проектних режимів 
краплинного зрошення сільськогосподарських культур та управління 
вегетаційними поливами в автоматичному режимі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63532  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чізелдайн Міла В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Крим в обличчі / Simalarda Qirim / Crimean faсes / 
Крым в лицах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення сучасних та минулих літ діячів культури та мистецтва із 
кримськотатарського народу на фоні міст Кримських пейзажів та 
будівель, з якими вони пов'язані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63533  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чізелдайн Міла В’ячеславівна  
 

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 "Опис техніки зображення обличчя чи силуету  
людини на фоні міста яке освітлюється за допомогою світла з вікон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Техніка олійних та акрилових фарб, нанесених на будь-яку 
горизонтальну або вертикальну поверхню. Зображення обличчя 
людини у вогнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63534  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

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 "Дім дитинства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63535  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
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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 "Ангел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63536  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гріднєв Олексій Євгенійович, Фадєєнко Галина Дмитрівна, Висоцька 
Олена Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 
прогнозування ризику підсилення ступеня артеріальної гіпертензії в 
умовах коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної та 
гіпертонічної хвороб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63537  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олександр Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оцінювання системи управління як умова 
підвищення конкурентоспроможності підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Розроблені алгоритми здійснення інтегральної оцінки системи 
управління підприємства та пошуку необхідного програмного 
забезпечення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63538  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продіус Юлія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Экономика предприятия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63539  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дронів Михайло Степанович  
 

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-пісня "Люблю тебе я, рідний краю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63540  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аврята Андрій Вікторович, Колтунов Артем Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Delphin. Облік" ("Дельфін. Облік")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма по вирішенню задач бухгалтерського обліку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63541  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Валерія Олексіївна, Васильчук Геннадій 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 "Комп'ютерна програма для оцінки 
тактичного мислення у гандболі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє здійснювати перевірку знань практики та теорії у 
гандболі. Вхідними даними для програми є відеофрагменти гри, а 
також текстовий файл із запитаннями та відповідями для кожного 
типу тесту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63542  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Валентина Олександрівна, Міхєєв Іван Андрійович, 
Лебедєва Олена 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 "Моніторинг газоподібних викидів з 
каналізаційних мереж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма розроблена для вирішення завдань систематизації 
накопичених даних, картування, здійснення обліку об'єктів 
каналізаційного господарства та інше.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63543  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дейнеко Наталя Вікторівна, Кондратенко Олександр Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика моніторингу поточного 
рівня знань за допомогою інноваційних технологій (на прикладі 
використання комп'ютерної програми OpenTEST 2.0)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для моніторингу поточного рівня знань з дисципліни "Технічна 
механіка рідини і газу". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63544  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкасов Андрій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Іллічівський морський 
рибний порт" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма Інформаційна 
Система Виробничого Обліку підприємств ТОВ "ІМРП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відображає документообіг відповідних відділів та служб 
підприємства та містить наступні модулі: диспетчер порту, 
контейнерний термінал, склад генеральних вантажів, облік руху 
автотранспорту, залізнична служба, вагові комплекси, експедитори 
порта, комерційний відділ порту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63545  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2016  
 

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, 
ілюстрація, фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Системы 
поддержки принятия решений в экономике бизнесе политике"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

В творі викладено інформацію щодо шляхів збору інформації, 
обробляння отриманої інформації для подальшого аналітичного 
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забезпечення важливих управлінських рішень як інструменту 
ефективного менеджменту в державних органах, бізнесі тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63546  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Володимир Васильович, Зайцев Віталій Єгорійович, 
Онопченко Антон Віталійович, Федорова Анастасія Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивний програмний комплекс для 
виконання розрахунку напружено-деформованого стану листових 
деталей для циліндрових і конічних заготовок під тиском імпульсного 
навантаження з урахуванням кавітаційних явищ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання розрахунку напружено-
деформованого стану листових деталей для циліндрових і конічних 
заготовок, які деформуються під тиском імпульсного навантаження за 
декілька переходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63547  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісіль Микола Іванович, Спринчук Наталія Анатоліївна, Воронецька 
Ірина Станіславівна, Дьяконова Світлана Юріївна, Рибаченко Олеся 
Миколаївна, Корнійчук Галина В'ячеславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Методи і практика оцінки ефективності інвестицій у 
польове кормовиробництво сільськогосподарських підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Узагальнено теоретико-методологічні засади формування та оцінки 
ефективності кормовиробництва в сільськогосподарських 
підприємствах. Наведено методи оцінки ефективності виробництва 
кормів та інвестицій на дані цілі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63548  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Любовь возрождается"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Взгляд прощания", "Любовь возрождается", 
"Погляд щастя", "Пусть не со мной".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63549  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних СПЗ "Атарі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63550  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Катерина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Партія "Прихожан Всемирного Київського 
Православного Патріархату" Положення на літературний твір на 
створення юридичної одиниці партії" ("Партія "Прихожан ВКПП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Партію прихожан створено для імпічментування від народу, щоб 
призупиняти дії хабарницького кругопоруччя чиновників усіх 
вертикалей влади, що делегувались до них через ексмандати його 
довіри, які створюють закони, що знищують добробут народу та діють 
не по-християнські.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63551  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подколзін Ігор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка навчальних англійських віршів "The first steps"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ефективне навчання дітей англійським неправильним дієсловам в 
стислий термін. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63552  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сумець Олександр Михайлович, Горожеєв Артем Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм ітеративного підходу до планування 
пасажирських перевезень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм відображає ітеративний підхід до планування перевезень 
пасажирів на приміських і міських маршрутах з урахуванням техніко-
технологічних ресурсів автопідприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63553  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарібов Азер  
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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)  Синопсис сценарію до аудіовізуального твору - телевізійної програми 
"Україна очима іноземця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63554  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротюк Оксана Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мюзиклу "Чарівний ліс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63555  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рабінов Костянтин Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Календар городника та квіткаря"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63556  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Україна - Батьківщина твоя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63557  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марія Чопівська (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 казок "Казки бабусі Марусі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63558  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корніяка Юлія Борисівна (Juliya Mercuri)  
 

Повне ім'я або 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 miss you"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63559  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корніяка Юлія Борисівна (Juliya Mercuri)  
 

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 "Can you see"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63560  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корніяка Юлія Борисівна (Juliya Mercuri)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дай нам боже"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63561  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корніяка Юлія Борисівна (Juliya Mercuri)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты меня не вспоминай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63562  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михаліна Ольга Олександрівна, Подоляк Сергій Вячеславович, 
Цейтлін Семен Юлійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Проектно-конструкторське технологічне 
бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті 
України" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ведення архіву поїзної моделі БД АСК ВП УЗ-
Є"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою програми є наповнення таблиць архіву моделей БД АСК ВП УЗ-
Є даними про операції з поїздами із вагонної та поїзної оперативних 
моделей БД АСК ВП УЗ-Є.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63563  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цейтлін Семен Юлійович, Чепіжко Сергій Петрович, Кобзєв Антон 
Володимирович  

 

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 "Бібліотека сервісних функцій з доступу, 
обробки та аналізу повідомлення  0497 у середовищі СВВМ" ("Модуль 
обробки повідомлення  0497 у середовищі СВВМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу програмного комплексу входять наступні функції: аналіз 
кодів помилок діагностики, обробка вдалого або помилкового запису до 
бази АСКВП УЗ-Є.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63564  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купалова Галина Іванівна, Мурована Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов'язань 
за податками і зборами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У монографії висвітлено теоретичні та практичні основи дослідження 
організації обліку та аудиту зобов'язань за додатками і зборами з 
урахуванням еколого-економічних аспектів та особливостей діяльності 
молокопереробних підприємств України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63565  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купалова Галина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія економічного аналізу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено історичні етапи становлення та 
науково-методологічні основи здійснення економічного аналізу, а 
також питання пошуку резервів підвищення ефективності 
господарської діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63566  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

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  Складений твір, ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Плата Bluetooth - модуля для мікропроцесорного блока 
SECU-ЗТ" ("SECU-ЗТ Bluetooth")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Забезпечує зв'язок з персональним комп'ютером або смартфоном.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63567  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельников Олексій Олексійович (Alexey Shabelnikov)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Плата 4-х канального драйвера високоомних форсунок 
для використання з мікропроцесорним блоком SECV-ЗТ" ("SECU-INJ-
DRV4")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63568  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Тетяна Василівна, Хмельницька Олена Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір літератури "Учебное пособие по моделированию ногтей "Френч - 
это ЛЕГКО!" ("Френч - это ЛЕГКО!")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є посібником, що містить опис типу та будови нігтьових пластин, 
форми та архітектури штучних нігтів та френч-моделювання за 
різними технологіями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63569  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полєвий Євгеній Юрійович  
 

Повне ім'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 "RASTAMAN 
HOOKAH PLACE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63570  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Олександр Миколайович, Мисюра Микола Ілліч, Кривошей 
Борис Іванович, Воробьов Олександр Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. 
Частина 1. Конструкції базових шасі та матеріали, які використовують 
при виготовленні пожежної та аварійно-рятувальної техніки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику розглянуто призначення, основні відомості, принципи дії, 
конструкції механізмів і систем автомобілів та мотоциклів, що 
використовуються як базові шасі при виготовленні пожежної та 
аварійно-рятувальної техніки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63571  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирський Володимир Вікторович, Петренко Андрій Володимирович, 
Мартинюк Лілія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Рекомендації 
щодо визначення питомого електроспоживання та критичної 
тривалості перерв електроживлення технологічних процесів у 
тваринництві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Використання рекомендацій дає змогу побудувати середньодобові 
графіки електричного навантаження окремих технологічних процесів 
протягом року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63572  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Критерії оцінки 
вихідного біологічного матеріалу Orius niger Wolff. (Hemiptera, 
Miridae)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конфігурації лабораторної популяції розглядаються з генетичної та 
еволюційної позицій, де враховують видову специфікацію генетичних 
властивостей організму, їх пристосування до певних умов середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63573  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маурер Віктор Мельхіорович, 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 "Нормативи 
інвентаризації лісових культур і природного поновлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Система оцінювання якості лісових культур і природного поновлення 
передбачає проведення їх інвентаризації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63574  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартин Андрій Геннадійович, Ковальчук Іван Платонович, Євсюков 
Тарас Олексійович, Шевченко Олександр Вікторович  

 

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 "Удосконалена 
методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Досить важливим завданням землевпорядної, економічної та правової 
науки є невідкладне розроблення нових методичних підходів до 
проведення в Україні нової нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63575  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Іван Платонович, Ковальчук Андрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концептуальні 
засади створення електронного геоекологічного атласу річково-
басейнової системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У моделі геоекологічного атласу виокремлено 7 розділів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63576  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович  
 

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 
типів енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63577  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швиденко Михайло Зіновійович, Саяпін Сергій Петрович, Мокрієв 
Максим Володимирович, Андрющенко Віктор Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Система 
електронного дорадництва еДорада.org для інформаційної підтримки 
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сільськогосподарських виробників, населення та розвитку сільських 
територій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система складається з трьох частин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63578  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котречко Олексій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
визначення статистичної твердості металів за Котречком"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть роботи полягає у розробці методики, яка стосується механічних 
випробувань матеріалів, зокрема визначення твердості металів, які 
мають ізотропію властивостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63579  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Іван Платонович, Дем'янчук Ілона Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Оцінка 
масштабів смертності населення Тернопільської області та визначення 
причин, що її зумовлюють"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Проаналізовано рівень, структуру та динаміку показників смертності 
за окремими нозологіями серед мешканців різних вікових груп 
Тернопільської області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63580  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельчинська Олена Василівна, Ниженковська 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)  Навчальний посібник "Токсикологическая химия. Ядовитые вещества 
и их биотрансформация"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63581  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

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. 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Головацький А.С. Анатомія людини : у 3-х т. Т. 3-й : 
підручник / Головацький К.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р. [та ін.]. - Вид. 
3-тє, доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 376 с. : іл. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63582  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Згуровський Михайло Захарович, Болдак Андрій Олександрович, 
Єфремов Костянтин Вікторович, Пишнограєв Іван Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Кватерний метод 
для інтегральної оцінки процесів сталого розвитку в контексті якості 
та безпеки життя людей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблено та застосовано на практиці кватерний метод, який полягає 
в використанні норми Мінковського для кількісного оцінювання 
процесів сталого розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63583  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна, Николаос Софіс (Nicolaos Sofis)  
 

Повне ім'я або 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 reason"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63584  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Політов Віктор Григорович  
 

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 "Nero. Людина, яка спалила Рим". Філософська притча"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63585  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Май (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 "Дай Бог"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка вміщує в себе 25 пісень, що навчають вірити, любити, радіти 
життю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63586  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новорічний мюзикл "Новорічні приключки та Карабасові штучки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63587  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Май (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 для дітей та молоді "Грай, музико"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні мають виховну функцію для підростаючого покоління. Вони 
вчать добру та любові до рідної землі, до батьків, до всього святого, що 
є в серці кожного українця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63588  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурманець Мар'яна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Clever Logist"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок складається із схематичного зображення глобуса та 
вантажного автомобіля, зображений контур яких співпадає з 
частинами контурів латинських літер "С" та "L", що в комбінації дає 
завершене цілісне зображення вантажного автомобіля з причепом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63589  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Predermalization"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63590  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Предермализация"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63591  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Предермалізація"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63592  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Helpless"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63593  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Валерій Павлович  
 

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 "Instrumental"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63594  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Altair"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63595  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Doctor Thomases" ("Doctor")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63596  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Tony, Talk!" ("Tony")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63597  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Рада Леонідівна (Ясновидиця ПАНІ РАДІСЛАВА, 
Ясновидица ГОСПОЖА РАДИСЛАВА)  

 

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 "Єдина Послідовниця Великого 
Провидця Мішеля Нострадамуса! Єдинствєнная Послєдоватєльница 
Великого Провидца Мишєля Нострадамуса!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художньо виконане зображення словесного позначення з 
використанням елементів літер церковнослов'янської абетки 
українською і російською мовами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63598  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Рада Леонідівна (Ясновидиця ПАНІ РАДІСЛАВА, 
Ясновидица ГОСПОЖА РАДИСЛАВА)  

 

Повне ім'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 "Єдина Послідовниця Болгарської 
Ясновидиці Ванги. Єдинствєнная Послєдоватєльница Болгарской 
Ясновидящєй Ванги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художньо виконане зображення словесного позначення з 
використанням елементів літер церковнослов'янської абетки 
українською і російською мовами. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63599  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів одягу та сумок "Колекція Весна-Літо 2016 "В печері 
гірського короля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір представлений у вигляді ескізів жіночого та чоловічого одягу, 
виготовленого з мерсеризованого бавовняного трикотажу, а також 
сумок. Авторська інтерпретація класичного музичного твору Е. Грега 
"В печері гірського короля".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63600  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Туристичний логотип м. Запоріжжя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення складається з літери "З", стилізованої під 
елемент українського орнаменту, та серця. Малюнок символізує два 
береги Дніпра, між якими знаходиться серце міста - острів Хортиця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63601  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Васильович, Козленко Євгеній Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інгулецька зрошувальна система: покращення якості 
поливної води"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії наведено результати багаторічних досліджень щодо 
підвищення ефективності використання зрошуваних земель 
Інгулецької зрошувальної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63602  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Віталій Іванович, Саржевський Сергій Никодимович  
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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 "Перспективы дистанционного комплексного лечения в 
наркологической практике"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті подана методика лікувально-реабілітаційних програм для 
наркозалежних хворих за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій, впроваджених психотерапевтичним наркологічним 
центром в м. Запоріжжя, з метою поліпшення результатів лікування 
пацієнтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63603  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслова Ганна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис настільної психологічної трансформаційної гри "Сфера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічна трансформаційна гра, що дозволяє зрозуміти сучасний 
стан людини і виконати психокорекцію з використанням проективних 
методів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63604  
 

Дата реєстрації авторського права  19.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ігор Анатолійович, Койнова Наталія Ігоревна, Ковальова 
Наталя Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Домовой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Почуття згасли, а пристрасті розпалилися. Сергій відлітає у 
відрядження, а до його дружини Нінель напрошується в гості Ніколя - 
компаньйон її чоловіка і співмешканець її кращої подруги Наталі. Але 
чоловік несподівано повернувся, і Нінель змушена всю ніч ховати 
Ніколя в шафі. А на ранок до них приходить і найкраща подруга. 
Скандал неминучий! 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63605  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведкін В'ячеслав 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)  Твір наукового характеру "Система попередження і оповіщення про 
наміри дій всіх учасників дорожнього руху (від пішохода до водія і від 
водія до водія) за новою технологією системного пристрою передачі 
інформації Angel*s є рішенням безпеки на дорогах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63606  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скіданов Артем Владиславович  
 

Повне ім'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 "CRYSTAL 
GAS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63607  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Drama and Comedy Theatre (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Alternatomia"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Staying Alone", "Begging", "High Up", "The 
Soul", "Junky-FM", "Get Away", "Dial 911", "Kill", "My Way", 
"Shadows", "Memories", "Hey, Fellow!".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63608  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашинний Олександр Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Старики" 40 лет спустя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63609  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашинний Олександр Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Маршал Жуков и Украина. Часть третья - 
Бессарабский поход"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63610  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Наталія Іванівна, Кононенко Ірина Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Історичний ключ від світової 
історії рівнем гравітаційного нейтрино-похідне від творчості  
О.С. Пушкіна та Т.Г. Шевченко у вигляді букв О та Е"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історико-психологічні дослідження, які я, як автор цього наукового 
твору, презентую як мою боротьбу - працю - науку, у чому я пройшла 
складні життєві шляхи, але відкрила закон збереження психічної 
(паранормальної) енергії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63611  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Забезпечення зберігання та безпеки вантажів на транспорті. Учбовий 
посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Забезпечення зберігання та безпеки вантажів на 
транспорті: Учб. посіб. / О.В. Гусєв. - К.: НТУ, 2005. - 156 с.: іл. 

 

Анотація   

Учбовий посібник містить принципи та вимоги щодо підготовки та 
перевезення вантажів на транспорті та забезпечення їх безпеки та 
зберігання. Охоплюються всі аспекти проблеми забезпечення безпеки 
на транспорті, пов'язані із вантажами та їх перевезенням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63612  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Безпека 
перевезення небезпечних вантажів. Навчальний посібник для 
студентів, що навчаються за напрямом "Транспортні технології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гусєв О.В. Безпека перевезення небезпечних 
вантажів: Навч. посіб. для студ., що навчаються за напрямом 
"Транспортні технології". - К.: НТУ, 2006. - 59 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник містить принципи та вимоги щодо підготовки та 
перевезення небезпечних вантажів. Розглядаються актуальні питання 
забезпечення безпеки на транспорті, такі як функціонування системи 
інформації про небезпеку вантажів, профвідбір водіїв, вимоги щодо 
вибору маршруту перевезення тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63613  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хом'як Анна Ярославівна, Дзюба Петро Петрович, Омельчук Сібілла 
Костянтинівна  

 

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 "Методичні вказівки до 
практичних занять з дисципліни "Інженерні вишукування" для 
студентів спеціальності 6.092105 "Автомобільні дороги і аеродроми" з 
напряму "Будівництво" денної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні вказівки до практичних занять з 
дисципліни "Інженерні вишукування" для студентів спеціальності 
6.092105 "Автомобільні дороги і аеродроми" з напряму "Будівництво" 
денної форми навчання. / Укладачі: А.Я. Хом'як, П.П. Дзюба, С.К. 
Омельчук. - К.: НТУ, 2006. - 59 с. 

 

Анотація   

Викладені основні положення та наведені приклади постановки і 
вирішення задач, які стосуються комплексу робіт при виконанні 
інженерних вишукувань. Значна увага приділена особливостям 
обробки інформації, отримуваної на основі проведення економічних, 
транспортних, інженерно-геодезичних вишукувань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63614  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хом'як Анна Ярославівна, Шкіт Микола Анатолійович  
 

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 "Вплив траєкторії руху автопотягів на параметри дорожніх 
розв'язок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розглянута графічна методика побудови траєкторії руху 
автопотягів. На основі даної методики були зроблені рекомендації 
геометричних розмірів елементів дорожніх розв'язок в одному рівні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63615  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Потребность в тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63616  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Никто не идеален"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63617  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
контролю якості зволоження монометалевих друкарських форм 
плоского офсетного друку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика контролю якості зволоження монометалевих друкарських 
форм плоского офсетного друку регламентує контролювання процесу 
зволоження проміжних елементів, їхню здатність утримувати 
зволожувальний розчин у процесі друкування для забезпечення 
стабільного процесу репродукування у плоскому офсетному друці і 
призначена для прогнозування тиражної якості друкарських форм із 
подальшою стабілізацією якості друкованих відбитків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63618  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зоренко Ярослав Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
моніторингу формно-друкарського процесу офсетного друку зі 
зволоженням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика моніторингу формно-друкарського процесу офсетного друку 
зі зволоженням відображає вимоги до процесу і склад моніторингу 
величини площі растрових елементів на кольороподілених 
друкарських формах, виготовлених із застосуванням амплітудно-
модульованого растрування і призначена для прогнозування 
властивостей та стабілізації якості тиражного відбитку офсетного 
друку зі зволоженням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63619  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульчицький Роман Васильович  
 

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 "Дорогою ціною"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63620  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Ірина В'ячеславівна  
 

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 "Перегляд протоколу змін інформації по 
індексації проїзду в поїздах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізує вибірку даних з таблиці інформації по індексації проїзду в 
поїздах, оформлення у вигляді протоколу по різних категоріях 
повідомлень та запис отриманого протоколу у файл вибраного формату 
- Word або PDF.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63621  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Ірина В'ячеславівна  
 

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 "Перегляд, створення та модифікація 
загальних параметрів системи АСК ПП УЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізує роботу з даними таблиці параметрів системи за вибраними 
критеріями, що включає функції перегляду, створення, редагування, 
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видалення, додавання нового опису даних таблиці з аналізом їх на 
перетин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63622  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Тетяна Василівна  
 

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 "Передача первинної інформації в АСК 
"Экспресс-3" щодо проїзних документів, оформлених в АСК ПП УЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Формує інформацію для головного ОЦ держави у разі наявності 
тарифної складової цієї держави при оформленні проїзного документа 
на підставі даних таблиці проїзних документів для операції продажу по 
видах робіт Р10, Р12, Р14 і для операцій викупу зарезервованих місць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63623  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Тетяна Василівна  
 

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 "Прийом запитів від АСК "Экспресс-3" за 
квитково-касовими операціями по новому протоколу міжсистемної 
взаємодії між АСК ПП УЗ і АСК "Экспресс-3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконує обробку запиту на резервування місць для видів робіт Р10, 
Р12, Р14, Р18. Перетворює поля запиту в необхідний формат для 
передачі в АСК ПП УЗ. Формує відповідь на підставі даних, отриманих 
з АСК ПП УЗ, і передає в АСК "Экспресс-3" згідно з новим протоколом 
міжсистемної взаємодії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63624  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилович Ольга Тарасівна  
 

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 "Ведення таблиці коефіцієнтів індексації для 
окремих поїздів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує ведення таблиці коефіцієнтів індексації для 
окремих поїздів (створення нових записів, коригування існуючих з 
аналізом їх на коректність та перетин по окремих параметрах; 
видалення неактуальних даних).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63625  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жупанюк Алла Юріївна  
 

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 відеофільмів "Чарівна майстерня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка в ігровій розважальній формі навчає дітей виготовляти твори 
ужиткового мистецтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63626  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юскович-Жуковська Валентина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Словник термінів з інвестування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник в скороченій формі розкриває суть термінів і уявлень з 
питань інвестицій та інвестування. Словник надає пояснення більш 
ніж 1000 найбільш вживаних термінів і понять з інвестування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63627  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інтерактивна гра "Говорили 
Балакали" ("Говорили Балакали")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтерактивна гра з елементами гумористичного, співочого та 
танцювального шоу. Вона заснована на обміні думками та інформацію 
між гравцями/учасниками. У грі використовуються усі звичайні форми 
спілкування: міміка та вербальне спілкування, графічне зображення, 
усна мова.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63628  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепишко Олександр 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 "Поле інтерактивної гри "Говорили 
Балакали"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поле інтерактивної гри "Говорили Балакали" - це ілюстрована схема 
завдань учасників довжиною 250 см та шириною 125 см і 12 
ілюстрованих клітин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63629  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепишко Олександр 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 "Барабан інтерактивної гри 
"Говорили Балакали"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрована схема нарахування балів за виконання завдань 
учасниками, діаметром 50 см, яка складається з 6 секторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63630  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Половенко Ганна В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок зарплати AnnaSoft+. Мережева 
версія" ("Розрахунок зарплати AnnaSoft+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для бюджетних, насамперед медичних установ. Є 
мережевою. Звіти експортуються до Microsoft Exel. Формуються файли 
імпорту в програми-відправники звітів. Автоматично робиться: 
розрахунок індексів для відпускних; зміна окладів по розрядах; 
перерозрахунок по табелях за попередні місяці; розрахунок індексації 
згідно з відпрацьованим часом і базовим місяцем; перерозрахунок або 
розрахунок індексації за попередні місяці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63631  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дронов Володимир Миколайович, Князєв Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 "Розрахунок ймовірностей рівнів 
блискавкозахисту будівель та споруд об'єкту "ЗАХИСТ-2" ("ЗАХИСТ-
2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма є реалізацією розрахункової статистичної 
моделі процесу ураження блискавкою елементів об'єкта з урахуванням 
ймовірнісних значень параметрів блискавки та конструкції системи 
блискавкозахисту об'єкта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63632  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Валерія Олександрівна (Lera Grin)  
 

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 "Проект телевизионной развлекательной программы "Талант-
шоу "Магнит": производственно-техническое руководство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений опис проекту телевізійної розважальної програми 
"Талант-шоу "Магнит".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63633  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Черняк Олександр Іванович, 
Колесніченко Марина Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Завантаження та редагування інженерних 3D-
моделей з сайту gallery.autodesk.com"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма дозволяє під'єднатися до особистого кабінету користувача на 
сайті gallery.autodesk.com, отримати інформацію про наявні 3D-моделі 
у галереї сайту, а також завантажити моделі на сайт користувача. 
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Програма надає користувачу можливість редагувати завантажені 
моделі, змінюючи їх розмір і положення, виконувати розрізи моделей 
розподіл їх на частини та отримувати інформацію про обрані частини 
моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63634  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зуб Леся Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут еволюційної екології Національної 
академії наук України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модифікований індекс Майєра: методика 
визначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод призначений для швидкої оцінки стану водойм, що можна 
використовувати на перших етапах знайомства з біотою водойми та 
визначення її екологічного стану.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63635  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апарат ШВЛ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи апарату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63636  
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Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Флуоресцентний мікроскоп"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи флуоресцентного мікроскопа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63637  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Рентген-апарат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи рентген-апарату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63638  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

106 

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 "Полум'яний фотометр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи полум'яного фотометра.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63639  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Шершун Галина 
Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Загальні шляхи метаболізму в організмі 
людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з загальними 
шляхами метаболізму в організмі людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63640  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Шершун Галина 
Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з тканинним і 
внутрішньосудинним метаболізмом ліпопротеїнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63641  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ангіограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи ангіографа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63642  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Сверстюк Андрій 
Степанович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з схемами, 
принципами та побудовою телемедичних систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63643  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апарат для проведення гемодіалізу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи апарата. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63644  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апарат для зонального електрофорезу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи апарата.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63645  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Клінічний аналізатор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи клінічного аналізатора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63646  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій 
Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Гамма-камера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи гамма-камери.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63647  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "А PRACTICAL COURSE of ENGLISH for SCHOOL-
LEAVERS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63648  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Зоя Дмитрівна, Бабич Оксана Олександрівна, Кравчук 
Андрій Васильович, Михайльо Віктор 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)  Довідковий посібник "Таблицы спиртометрические", часть 1. Табли-
цы для определения объемной доли спирта этилового в водно-
спиртовых растворах при 200 С по показаниям стеклянного спирто-
метра при температуре от 300 С до 100 С" ("Таблиці спиртометричні")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Таблиці призначені для спеціалістів, які займаються виробництвом, 
контролем, використанням  спирту етилового, алкогольних напоїв і 
харчової або технічної спиртової продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63649  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драч 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 "Зарубіжна історіографія всесвітньої історії" 
Навчальний посібник для студентів спеціальності "Історія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63650  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник для студентів вищих навчальних закладів "Логіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В підручнику міститься виклад навчального матеріалу, необхідного 
для засвоєння студентами; він охоплює основні теми формальної 
логіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63651  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Логіка" Навчально-методичний посібник для 
напряму підготовки "Правознавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Із педагогічних міркувань в запропонованому курсі викладається 
загальна логіка і додаються лише елементи математичної логіки  
(символічної) логіки і логіки діалектичної.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63652  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Вячеслав Анварович  
 

Повне ім'я або 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 "Джазовий піанізм у світлі стильових тенденцій фортепіанного 
джазу ХХ століття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Публікацію присвячено фортепіано в джазі, питанню становлення та 
специфіки джазового піанізму у історичній перспективі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63653  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Тимур Вячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Традиційний джаз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63654  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неведомська Євгенія Олексіївна, Маруненко Ірина Михайлівна, Омері 
Ірина Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів "Ботаніка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Навчальний посібник побудований з урахуванням завдань програми 
навчального курсу, передбачених для студентів вищої педагогічної 
школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63655  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неведомська Євгенія Олексіївна, Маруненко Ірина Михайлівна, Омері 
Ірина Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів "Зоологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вивчення дисципліни передбачає розв'язання основного завдання 
фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, 
зокрема, опанування  системою знань про царство тварин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63656  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєв Юрій Львович  
 

Повне ім'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 "Роман-воспоминание "Неширокому кругу 
известные"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга про реальних, так званих простих, тобто не знайомих 
широкій публіці, людей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63657  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноградов Степан Васильович, Іванюк Олег Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Визначені битви Національно-визвольної 
війни під проводом Б. Хмельницького"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Навчальний посібник спрямований на надання теоретичної допомоги 
студентам денної форми навчання у вивченні курсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63658  
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Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреус Юлія Володимирівна, Калюжна Ірина Петрівна, Лебідь Неля 
Костянтинівна, Якименко Анастасія 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)  Методичний посібник "Тренінг самопізнання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичний посібник адресовано практичним психологам, соціальним 
педагогам, студентам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63659  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепетяк Олег Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ 
століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії проведений аналіз релігійної думки в німецькомовних 
країнах ІІ половини ХХ століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63660  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслюк Андрій 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 "Переживання людиною довготривалої фізіологічної 
депривації (на матеріалах голодоморів в Україні)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Монографію присвячено психологічному осмисленню подій 
голодоморів першої половини ХХ століття в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63661  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дикий Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Зарисовка в одно действие "Кирпич"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63662  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дикий Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "НастрАдалус"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63663  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дикий Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Абсурд на сім сцен "Рен+ren"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63664  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дикий Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса - коан міманса "Наркитем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63665  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Вячеслав Анварович, Полянський Тимур Вячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Доба 
регтайму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних 
закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63666  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подоляк Людмила Григорівна, Юрченко Віктор 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 "Психологія вищої школи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику на основі досягнень психологічної науки 
систематизовано і представлено найновіші відомості з психології вищої 
школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63667  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярчук Олеся Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія сучасної сім'ї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розкриває загальні аспекти сімейної психології, 
що виступає основою для подальшого засвоєння читачами позитивних 
і негативних особливостей шлюбно-родинної взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63668  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіріна Тетяна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Етика соціально-педагогічної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63669  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцова Олена Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-методичний посібник "Психологічний супровід професійно-
особистісного розвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Науково-методичний посібник є спробою узагальнення сучасних 
підходів до організації та здійснення психологічного супроводу 
професійно-особистісного розвитку вчителів, які впроваджують освітні 
інновації в педагогічну практику, психологічною службою системи 
освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63670  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Вступ до спеціальності: соціальна робота. 
Модуль 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У навчальному посібнику розкрито сутність і значення професійної 
діяльності соціального працівника, його функції, особистісно-
професійні якості, дається професійний портрет фахівця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63671  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, 
Неведомська Євгенія Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Психогенетика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У посібнику подано сучасну інформацію з галузей генетики, 
психогенетики і т. п.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63672  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобрицька Валентина Іванівна, Терентьєва Наталія Олександрівна, 
Фруктова Яна 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)  Навчально-методичний посібник "Організація практики магістрантів 
спеціальності Педагогіка вищої школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику окреслено мету, завдання, види 
роботи магістрантів під час асистентської та переддипломної практики 
у ВНЗ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63673  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимчик Олеся Володимирівна, Маруненко Ірина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Збірник задач з генетики людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований вашій увазі навчальний посібник, побудований з 
урахуванням завдань навчальних курсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63674  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Асташева Альона Борисівна, Бреус Юлія Володимирівна, Гулик 
Вікторія Сергіївна, Джикаєва Галина Вячеславівна, Кебас Ольга 
Борисівна, Кузьміна Вікторія Валеріївна, Лебідь Неля Костянтинівна, 
Пістейко Олександр Олександрович, Федів Юлія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Ідея та досвід реалізації соціально-культурного проекту 
"Включення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розкрито ідею та представлено досвід реалізації соціально-
культурного проекту "Включення" для дітей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63675  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний словник із структурної та 
генетичної електромеханіки. Версія 1.0.0.1" ("EMGENDICT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Cловник є першим виданням, яке упорядковує систему понять і 
наукову термінологію із структурної електромеханіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63676  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стаценко Олексій Павлович, Черніков Станіслав Михайлович  
 

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 повнометражного художнього фільму "АС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Танковий ас Олексій Штурмін згадує свою молодість своє дитинство, 
перебуваючи на посаді командира танкового батальну в Польщі влітку 
1944 року.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63677  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стаценко Олексій Павлович  
 

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 короткометражного фільму "Фонарик в парадном"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63678  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стаценко Олексій Павлович, Андреєв Андрій Павлович (Альтанов)  
 

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)  Переробка сценарію повнометражного анімаційного фільму 
"Картографы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63679  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Висідалко Андрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика автоматизованого моделювання експертно-
аналітичних сценаріїв виявлення та усунення загроз реалізації 
національних інтересів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір є інформаційним інструментом автоматизованої підтримки 
прийняття рішень у системі забезпечення національної безпеки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63680  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Навчально-методичний 
комплекс з навчальної дисципліни "Історія зарубіжної музики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір надає можливість з'ясувати рівень та якість засвоєння знань з 
предмету студентами музично-педагогічних факультетів вищих 
навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63681  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Комплексне тестове 
оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни "Поліфонія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Комплекс тестових завдань надає можливість з'ясувати рівень та 
якість засвоєння студентами ІІ освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63682  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цалик Станіслав Миколайович  
 

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)  Тритмент документального фільму "З Бабиного Яру  на свободу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Документальна розповідь про життєвий шлях письменника Анатолія 
Кузнєцова, автора роману "Бабин Яр".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63683  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Червона шапочка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63684  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Генерал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63685  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Без назви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63686  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Ніч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63687  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Синя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63688  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Картина "Клякса на червоному"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63689  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Червоний та синій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63690  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Щось"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63691  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Ромбічна. Лев"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63692  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Ромбічна 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63693  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Ромбічна 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63694  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Закоханий ведмідь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63695  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Качка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63696  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Кінь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63697  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Сакура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63698  
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Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Фігура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63699  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Хлопчик та кіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63700  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Ніжна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63701  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Жовте лице"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63702  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Лице"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63703  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Мужчина та гусь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63704  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Гермафродит 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63705  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Гермафродит 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63706  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Білий силует"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63707  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Дівчина зі схрещеними руками"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63708  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Маска"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63709  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "На пляжі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63710  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Картина "Почухана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63711  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Хлопчик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63712  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Катя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63713  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Давньоримська композиція"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63714  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Груша"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63715  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Голова римлянина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63716  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Боксерська перчатка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63717  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Він"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63718  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Іспанський танець"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63719  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Кружечки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63720  
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Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Цицька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63721  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Морячок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63722  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Цікава"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63723  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Рожева композиція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63724  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Ярослав 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)  Картина "Вино"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63725  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Ладика Роман 
Богданович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спірограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи спірографа.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63726  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Грибков Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апарат для дарсонвалізації "Корона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи апарату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63727  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Паласюк Богдан 
Михайлович  

 

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 "Електрокардіограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи електрокардіографа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63728  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
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Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Паласюк Богдан 
Михайлович  

 

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 "Електроретинограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи електрорентинографа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63729  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Паласюк Богдан 
Михайлович  

 

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 "Фонокардіограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи фонокардіографа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63730  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Паласюк Богдан 
Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електроенцефалограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи електроенцефалографа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63731  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Паласюк Богдан 
Михайлович  

 

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 "Електроміограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з п'яти розділів і передбачає 
використання комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та 
принципом роботи електроміографа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63732  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Ладика Роман 
Богданович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Поліклінічний аудіометр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для ознайомлення 
студентів з будовою та принципом роботи поліклінічного аудіометра.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63733  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Грибков Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електросон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для ознайомлення 
студентів з будовою та принципом роботи апарату.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63734  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Грибков Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апарат для лікувального електрофорезу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для ознайомлення 
студентів з будовою та принципом роботи апарату.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63735  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Ладика Роман 
Богданович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Допплерівський портативний прилад 
"Мінідоп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для ознайомлення 
студентів з будовою та принципом роботи приладу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63736  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Майхрук Зоряна 
Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Тонометр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для ознайомлення 
студентів з будовою та принципом роботи тонометра.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63737  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Грибков Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 
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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 "Ампліпульс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для ознайомлення 
студентів з будовою та принципом роботи ампліпульсу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63738  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Vito Lavini (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття з ілюстраціями "Фікус-ліана біологічний конструктор і 
тренажер фахового навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований спосіб позитивної зайнятості людей різного віку 
декоративною, прикладною, художньою творчістю на живих рослинах 
(фікус-ліана). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63739  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

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  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис навчально-пізнавального посібника "ПЛАСТИЛІНОВА 
АНГЛІЙСЬКА АБЕТКА "ABC tale-clay"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-пізнавальний посібник створений для навчання дітей від 2+ 
років англійської абетки та основ англійської мови. Навчальний 
матеріал розроблений для створення програмного продукту у вигляді 
спеціальних мультимедійних додатків, до яких користувач може 
отримати доступ в будь-який час та в будь-якому місці світу. Абетка 
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складається з 26 англійських літер. Створена в стилі пластилінової 
анімації. До кожної літери "прив'язаний" персонаж - тварина, яка за 
задумом авторів являється дитиною, з дитячими предметами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63740  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчук Петро 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 навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Корпоративне право"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику визначається галузева приналежність 
корпоративного права, особливості предмета правового регулювання 
даного правового інституту. Визначаються особливості правового 
статусу учасників корпоративних відносин, зокрема учасників 
корпорацій, органів управління та контролю комерційних юридичних 
осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63741  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Міжнародне приватне право"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено основні категорії, поняття, теорії, 
вироблені доктриною міжнародного приватного права, вітчизняне 
законодавство та міжнародні договори з міжнародного приватного 
права, основні колізійні принципи, колізійні прив'язки щодо 
правочинів, договорів трудового, сімейного, спадкового права тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63742  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Мельник Тетяна Миколаївна, 
Юхименко Володимир Васильович, Костюченко Валентина 
Миколаївна, Кудирко Людмила Петрівна, Бохан Аліна Василівна, 
Артамонова Галина Володимирівна, Головня Юлія Ігорівна, Дугінець 
Галина Володимирівна, Донченко Олена Олегівна, Дьяченко Ольга 
Володимирівна, Зубко Олена Віталіївна, Іксарова Наталія 
Олександрівна, Кам'янецька Оксана Володимирівна, Ладиченко 
Катерина Іллівна, Тронько Віра Володимирівна, Покотилюк Лариса 
Петрівна, Пугачевська Катерина Сергіївна, Головачова Ольга 
Сергіївна, Литвин Сергій Мечиславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Світовий ринок товарів та послуг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються теоретичні засади та практичні аспекти формування 
світових ринків товарів і послуг, особливості та закономірності їх 
функціонування за умов динамічності світогосподарських процесів і 
науково-технічного прогресу. Висвітлюється специфіка сегментів 
світових ринків і напрями інтеграції України до світових ринків у 
контексті глобалізації, регіоналізації та екологізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63743  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ноябрьова Антоніна Іллівна  
 

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 "Герой моего времени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця історія про "маленьку людину", нашого сучасника, хлопця "з 
сусіднього двору". Про протиріччя сучасного світу і людей, які 
намагаються знайти сенс свого життя у великому, бурхливому місті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63744  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Ярослав Михайлович, Шульга Андрій 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)  Твір наукового характеру "Спосіб опорядження стель з 
використанням тканинних натяжних стель під фарбування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63745  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк Вячеслав Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ВЕСЕЛИЙ 
ХОХОЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63746  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мисягін Денис Володимирович, Луцький Сергій Володимирович, 
Мирошник Володимир Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Системно інформаційний підхід до 
процесів та систем / Системно информационный подход к процессам и 
системам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Системно інформаційний підхід до процесів та систем - це новий 
науковий напрям, який доповнює сучасну теорію інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63747  
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Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беляєва Анна Андріївна, Кошовий Микола 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 "Програма розрахунку мінімальної вартості 
проведення багатофакторного експерименту з використанням 
алгоритму випадкового пошуку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації пошуку мінімальної вартості 
проведення багатофакторного експерименту та визначення 
послідовності проведення дослідів. Програма дозволяє вибрати 
користувачеві необхідну кількість факторів (від 3 до 7). Мова 
програмування "С++". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63748  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудніков Віктор Олександрович, Паламарчук Ярослава Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ювелірний виріб "Пітєйний набір "Ренесанс" ("Ренесанс")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Набір складається з кувшина, шести рюмок та підноса, які прикрашені 
емальованим рослинним орнаментом з портретами жінок епохи 
Ренесансу та аметистами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63749  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Борис Григорович, Паламарчук Ярослава Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ювелірний виріб "Каблучка "Амріта" ("Амріта")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каблучка прикрашена емальованим рослинним орнаментом з 
австралійським опалом в центрі та діамантами навколо нього.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63750  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернова Олена Вячеславівна (Ярко Мастак)  
 

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)  Комедійно-сатирична п'єса у 3-х діях "Фальсифікація, або Фа Ля Сі 
До" ("Фа Ля Сі До")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Різнокольорові та трішки авантюрні сценки  з народного життя-буття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63751  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подоба Борис Євгенович, Вишневський Леонід Васильович, 
Сидоренко Олена Василівна, Джус Павлина Петрівна, Кузебна Наталія 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця Національної 
академії аграрних наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Збірка інформаційних даних "Бугаї сірої 
української породи великої рогатої худоби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Містить інформацію про племінних бугаїв сірої української породи, 
ідентифікаційний номер і кличку, дату народження, фото,  дані про 
походження, належність до генеалогічної лінії, проміри, живу масу, 
оцінки екстер'єру і конституції, клас за комплексом ознак та 
результати імуногенетичної експертизи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63752  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джус Павлина Петрівна, Сидоренко Олена Василівна, Бондарук 
Галина Микитівна, Чоп Ніна Василівна, Янко Тимофій Степанович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця Національної 
академії аграрних наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Збірка інформаційних даних "Бугаї 
волинської м'ясної породи великої рогатої худоби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить інформацію про 320 племінних бугаїв волинської м'ясної 
породи, ідентифікаційний номер і кличку, дату народження, 
належність до лінії, кровність, ідентифікаційний номер і кличку 
батьків. На основі збірки сформовані генеалогічні схеми розвитку 
заводських ліній та визначено частки кровності плідників за 
вихідними породами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63753  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Збірка творів "Логотип, бренд бук та візуальна концепція компанії 
Автополив Маркет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63754  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

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  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис навчально-пізнавального посібника "Пластилиновые 
цифры и счет "1, 2, 3 clay tale"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63755  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочаров Василь Андрійович (Василий Бочаров (Доктор "SAN...- 
SON..."))  

 

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 "ГРОМ": часть І "Песен мной спето первых уж сто..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63756  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муравський Павло 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 ХОРОВА ШКОЛА. Методика акапельного хорового 
співу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63757  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дикий Денис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса - коан міманса "Третій мозок"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63758  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровенко Андрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "УкрБалтПроект" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, креслення, що стосується архітектури, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Житловий будинок з паркінгом та вбудованими 
нежитловими приміщеннями на вул. Щорса, 34 в Печерському районі 
м. Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Житловий будинок 24-поверховий з вбудованими приміщеннями 
нежитлового призначення та підземним паркінгом для авто.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63759  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровенко Андрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "УкрБалтПроект" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, креслення, що стосується архітектури, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Будівництво житлового будинку з паркінгом та 
вбудованими приміщеннями нежитлового призначення по вул. Щорса, 
34 в Печерському районі м. Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двосекційний житловий будинок 24-поверховий з вбудованими 
приміщеннями нежитлового призначення різного призначення та 
підземним паркінгом для авто.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63760  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну "Каталог дизайнерських меблів, 
виробів декору та елементів інтер'єру Юлії Новікової "JN Design" на 
російській, англійській та іспанській мовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63761  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Реклама кваліфікації "Бакалавр": 
3132 Радіоелектронік"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір містить опис переваг навчання за спеціальністю радіоелектроніки 
на кафедрі аеронавігаційних систем на сучасному етапі розвитку 
радіоелектронної галузі у світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63762  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-популярна книга "Академия небесных наук. Вселенная 
позитива"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63763  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фелікс Шиндер (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 "Аманины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63764  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-
ФАРМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фармакопейна стаття "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" частина 1   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі в оригінальному стилі описується створення та застосування 
препарату, який має назву "Энтеросгель". Автором пояснені переваги 
цього препарату перед іншими.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63765  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-
ФАРМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фармакопейна стаття "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" частина 2   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі в оригінальному стилі описується створення та застосування 
препарату, який має назву "Энтеросгель". Автором пояснені переваги 
цього препарату перед іншими. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63766  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Маргарита Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ПЕТЬ, СМЕЯТЬСЯ И ЛЮБИТЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63767  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонович Катерина Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Назва торгового бренду "Antonovich Design" (варіант 2)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63768  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонович Катерина Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Назва торгового бренду "Antonovich Design" (варіант 1)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63769  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Процик Олександр Петрович, 
Сілантьєва Юлія Олександрівна, Чупайленко Олексій Андрійович, 
Бондаренко Юлія Леонідівна, Махмудов Ельдар Юсифович (Махмудов 
Ельдар Юсиф-огли), Гілевська Катерина Юріївна, Шейко Катерина 
Вадимівна, Маняк Вікторія Анатоліївна, Кабанець Сергій Віталійович  

 

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)  Навчальний посібник "Базовий термінологічний словник з організації 
митного контролю на транспорті (для іноземних студентів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник вміщує найуживаніші терміни, які використовуються під час 
організації міжнародних перевезень та здіснення митного контролю 
товарів і транспортних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63770  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Володимир Вікторович, Самарін Юрій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАНТЕКС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Системный программный модуль сетевого 
протокола с использованием криптографической защиты информации 
симметричным криптоалгоритмом шифрования для приёмо-
передающих коммутационных программно-аппаратных устройств 
(коммутаторов, маршрутизаторов) - gost89@quantex.kz, gost89-
cnt@quantex.kz"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма є базовою платформою для систем передання даних, що 
експлуатуються у жорстких умовах навколишнього середовища. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63771  
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Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Володимир Вікторович, Самарін Юрій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАНТЕКС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Системный программный модуль сетевого 
протокола с использованием криптографической защиты информации  
вычисления хеш-функции для приёмо-передающих коммутационных 
программно-аппаратных устройств (коммутаторов, маршрутизаторов) - 
hmac-gost94@quantex.kz"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є базовою платформою для створення систем передання 
даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63772  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусіч Андрій Васильович, Гурульова Яна 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 "Дні, що минають"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63773  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скачков Дмитро Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль управління процесом оптимізації веб-
додатків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63774  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекетова Галина Володимирівна, Алексеєнко Наталія Василівна, 
Горячева Ірина Павлівна, Солдатова Оксана Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчальний план та програма циклу 
тематичного удосконалення "Медико-соціальні послуги дітям та 
молоді на основі дружнього підходу. Клініки, дружні до молоді" Очно-
заочний з елементами дистанційного навчання" Тривалість - 1 місяць 
(156 годин)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст програми і навчального плану охоплює весь обсяг теоретичних 
знань, необхідних педіатру, лікарю підліткового кабінету.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63775  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Getting Stronger"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63776  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Роман Святославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
літературний письмовий твір белетристичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Illusion Reality 
Space (IRS)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічно створений віртуальний простір, де розташовані різноманітні 
споруди, які відповідають за різні сфери соціальної діяльності людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63777  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палисаєв Олексій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поема "ОНИ ПРИХОДЯТ С ДОЖДЁМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63778  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Дмитро Вікторович  
 

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 "Карбонова 
колекція"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63779  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

158 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Співвідношення понять 
"імідж" і "репутація" підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто сутність понять підприємства, проаналізовано основні 
підходи до їх співвідношення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63780  
 

Дата реєстрації авторського права  26.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладько Максим Валерійович, Горовий Євгеній Вікторович, 
Ковбасюк Олександр Вікторович, Федюк Олександр Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для вивчення алгоритмів 
швидкого обчислення арифметичних операцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для вивчення алгоритмів швидкого обчислення 
арифметичних операцій та виконання розрахунків усно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63781  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шимків Дмитро Анатолійович, Бородін Роман Дмитрович, Бєльський 
Сергій Анатолійович, Мусієнко Павло Миколайович, Стукач Андрій 
Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне управління справами 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
Адміністрації Президента України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63782  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Межибецька Інна Володимирівна, 
Ліщенко Наталія Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна реляційна база даних "Визначення значущості чинників 
ризику у навчально-виробничому середовищі для здоров'я учнів 
професійно-технічних навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63783  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровенко Андрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Приватне підприємство "УкрБалтПроект" 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Будівництво середньоповерхової та малоповерхової 
житлової забудови з комплексом об'єктів соціально-побутового 
призначення на вул. Академіка Лебедєва, 1 у Голосіївському районі м. 
Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63784  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровенко Андрій Михайлович  
 

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 "Малоповерхове житлове будівництво з об'єктами 
соціально-побутового призначення за адресою: вул. Академіка 
Лебедєва, 1, Голосіївський район, м. Київ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63785  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровенко Андрій Михайлович  
 

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 "Житловий будинок з вбудованими приміщеннями 
та паркінгом для автомобілів по вул. Тимірязівська, 36 у Печерському 
районі м. Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63786  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меметов Айдер Меметович, Алієва Лєніє Аблязівна, Меметов Іскандер 
Айдерович  

 

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 для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням українською (російською) мовою"  підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63787  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кощавська Ольга Федорівна  
 

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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "ВПРАВНІ 
ПАЛЬЧИКИ" Навчальна програма для гуртка художньо-естетичного 
напряму позашкільної освіти в рамках комплексної програми школи 
раннього естетичного розвитку. 2 роки навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63788  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кощавська Ольга Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Основи 
образотворчого мистецтва" Навчальна програма для гуртка художньо-
естетичного напряму позашкільної освіти. 5 років навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63789  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кощавська Ольга Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Народна 
керамічна іграшка на заняттях із зображувальної  діяльності" 
Навчально-методичний посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О.Ф. Кощавська. Народна керамічна іграшка на 
заняттях із зображувальної  діяльності: Навчально-методичний 
посібник. - Кривий Ріг:"Октан-Принт", 2008. - 102 с.: з іл. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63790  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

162 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соля Валерій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "The principles of the organization of the grid computing 
in computer networks"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63791  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соля Валерій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Comparison of congestion control algorithms of the 
Transmission Control Protocol for Enterprise Virtual Private Networks"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63792  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соля Валерій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "CPU load prediction model in grid computing 
environment"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63793  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соля Валерій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Computer networks optimization using methods of graph 
theory"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63794  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соля Валерій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Mathematical method of data allocation optimization in 
computer networks to protect information on computers from unauthorized 
access"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63795  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тертичний Ігор Володимирович, Войтко Вікторія Володимирівна, 
Солодкий Дмитро 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 "Програмний додаток по діагностиці і 
сповіщенню про агресивний захват шини пам'яті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програмний модуль дозволяє блокування процесів встановлення 
небажаних додатків при їх несанкціонованому доступі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63796  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайковський Денис Володимирович, Войтко Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система генерації ігрового лабіринту Dionis 
Maze"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма генерації неповторного тривимірного ігрового лабіринту з 
класичними елементами ігор (таймер, бали, пастки).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63797  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пучков Руслан 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 "Приложение для мобильных устройств с ОС 
Android "ФИТНЕС АССИСТЕНТ" ("Fitness Orange")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для мобільних пристроїв призначена для систематизації 
тренувань і харчування, та дозволяє складати індивідуальні програми і 
оцінювати результат за вибраний період.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63798  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Iva Rich (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 "My way"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За жанром твір є музичним вокально-інструментальним твором 
(піснею), написаним у мелодичному естрадно-змістовному стилі, в 
основу якого закладені елементи сучасного естрадно-танцювального 
поп-стилю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63799  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Iva Rich (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 "Spaceship"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63800  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович, Гапотій Віктор Дмитрович, Куйбіда 
Єгор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Історія держави і права зарубіжних країн" (Стародавній 
світ та доба Середньовіччя)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник дає систематизовані знання в галузі загальної історії права 
та держави як однієї з основних дисциплін у сучасній історичній та 
юридичній освіті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63801  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гукалова Ірина Володимирівна, Мальчикова Дар'я Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вступ до фаху: географія і суспільство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику викладені основи знань про об'єкт і предмет вивчення 
сучасної географічної науки, її структуру й найважливіші наукові 
засади, основні етапи її розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63802  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фільц Олександр Орестович, Фітькало Олег Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Використання терміну "контрморбідність" для оцінки 
психічних захворювань на фоні залежності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Поняття відображає лише частину спряжених між собою паталогічних 
станів, синергічно потенціюючи один одного.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63803  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Олена 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 "Комп'ютерна програма для 
багатопараметричного синтезу конструктивних  елементів корпусу 
редуктора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63804  
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Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теория Временного Ускорения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Твір має опис того, чому рухомі годинники показують іншу кількість 
часу на відміну від показань нерухомих годинників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63805  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серов Олексій Альбертович  
 

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 "Драбина складана транспортного засобу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Конструкція основана на новій конструктивно-технологічній схемі, яка 
включає взаємне розташування та наявність зв'язків між 
конструктивними елементами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63806  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного використання "Финансовый клуб 
"WINPOV"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Описується ціль та суть клуба, його правила та додається зображення 
логотипа клуба.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63807  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насірова Оксана 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 музичних творів з текстами "Музичний альбом "Star Crystal"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Альбом містить пісні під такмими назвами "Destiny", "Don't give up", 
"Follow me", "Forgotten love","Hey", "I go home", "John", "Love Song", 
"Miracle", "USA".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63808  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Методичні підходи до оцінювання витрат на управління 
запасами в оптово-роздрібній ланці фармації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено класифікацію витрат на управління запасами в 
фармацевтичних компаніях, які займаються розподілом 
фармацевтичної продукції. Логістичні витрати охоплюють витрати на 
закупівлю фармацевтичної продукції, поповнення запасів, утримання 
запасів, виконання замовлень клієнтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63809  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Літвінова Олена Вячеславна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний 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)  Брошура "Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у 
фармації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації 
використовує систему індикаторів, які відбивають  галузеву 
специфікацію, та дозволяють проводити комплексну оцінку 
використання цих ресурсів суб'єктами фармацевтичного ринку. Це 
дозволить більш обґрунтовано підходити до розробки їх інноваційної 
стратегії, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності і 
реалізацію програми імпортозаміщення в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63810  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Деренська Яна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Науково-практичні засади розробки процесної моделі 
управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована процесна модель управління проектом і моделі 
декомпозиції її основних підпроцесів в умовах фармацевтичного 
виробництва, спрямовані на  стандартизацію, забезпечення прозорості 
всіх процесів і операцій за проектом, а також сприяє підвищенню їх 
якості, дозволяє більш ефективно скоординувати дії виконавців 
внаслідок виявленої необхідності здійснення коригувань проектних 
робіт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63811  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Деренська Яна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Науково-практичні підходи до оцінки результативності й 
ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному 
виробництві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-методичні рекомендації присвячені обґрунтуванню 
методичного підходу до оцінки результативності й ефективності 
системи проектного менеджменту в умовах фармацевтичного 
виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63812  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Кадрове 
забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації присвячено обґрунтуванню введення поняття 
"Уповноважена особа із соціальних питань" в трудові колективи 
аптечних закладів усіх форм власності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63813  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основні функції і 
завдання спеціалізованих гомеопатичних аптек (відділів) на сучасному 
етапі розвитку фармацевтичної галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Методичні рекомендації призначені для фахівців фармацевтичної 
галузі, спеціалізованих гомеопатичних аптек та відділ на базі діючих 
аптек, що мають ліцензію на виробничу діяльність лікарів, які 
використовують гомеопатичні методи лікування у своїй професійній 
діяльності тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63814  
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Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Олена Вячеславна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Методичні підходи до проведення патентних досліджень при 
розробці лікарських засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано алгоритм проведення патентних досліджень при 
розробці лікарських засобів, який враховує особливості організації 
патентних масивів зарубіжних та міжнародних організацій, різні 
методи пошуку, а також охоплює найбільш значущі бази в галузі 
фармації з метою визначення досягнутого рівня розвитку техніки щодо 
активних фармацевтичних інгредієнтів та створення на їх основі нових 
лікарських засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63815  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Зеркала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Твір про взаємини чоловіка і жінки, які намагалися знайти один в 
одному власне відображення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63816  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Она играла по ночам"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про дівчину, яка спілкувалася зі світом мовою музики. Всі 
навколо вчили її жити за своїми правилами, але вона не вважала за 
потрібне дотримуватися їх.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63817  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Что со мной будет после смерти? Или как победить страх 
смерти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Что со мной будет после смерти? 
Или как победить страх смерти - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2015. - 356 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63818  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Труд - величайший дар человеку!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Труд - величайший дар человеку! - 
К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2015. - 200 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63819  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Я и мои эмоции. Как справиться с эмоциями?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Я и мои эмоции. Как справиться с 
эмоциями? - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2015. - 328 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63820  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі Сандей, Садрідінова Заміра Шамсідінівна  
 
Повне ім'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 "Ценности, которых нас лишили, или почему мы такие нищие"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Ценности, которых нас лишили, 
или почему мы такие нищие. - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2015. - 304 с. 

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63821  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "10 вопросов Владимиру Познеру и всем думающим людям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. 10 вопросов Владимиру Познеру и 
всем думающим людям - К.: Фейвор, 2015. - 348 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63822  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Правильная и неправильная реакция"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Правильная и неправильная 
реакция. - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2015. - 376 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63823  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Я!! - МУЖЧИНА!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Я!! - МУЖЧИНА! - К.: ФОП 
Бондарук Л.Н., 2015. - 324 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63824  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аделаджа Сункамі Сандей, Садрідінова Заміра Шамсідінівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как возродить страну и построить цивилизованное, развитое 
государство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа, Замира Садридинова. Как 
возродить страну и построить цивилизованное, развитое государство. - 
К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2015. - 548 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63825  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Почему мы так болезненно реагируем на критику? Как 
правильно воспринимать критику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Почему мы так болезненно 
реагируем на критику? Как правильно воспринимать критику. - К.: 
ФОП Бондарук Л.Н., 2015. - 384 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63826  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Зачем жить на земле, если мы все равно умрем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Зачем жить на земле, если мы все 
равно умрем. - К.: ФОП Бондарук Л.Н., 2015. - 356 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63827  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Испытание доступом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сандей Аделаджа. Испытание доступом. - К.: ФОП 
Бондарук Л.Н., 2015. - 320 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63828  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Свічка, Садова, бабуся Маруся, Оса, Черепаха, Ніч, Жаба, 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)  Зюірка віршів "Перепустка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63829  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Свічка, Садова, бабуся Маруся, Оса, Черепаха, Ніч, Жаба, 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 "Двері"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63830  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Свічка, Садова, бабуся Маруся, Оса, Черепаха, Ніч, Жаба, 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)  Поема "Птенцы осеннего застолья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63831  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Свічка, Садова, бабуся Маруся, Оса, Черепаха, Ніч, Жаба, 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 "Стихи из топки паровоза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63832  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Згуровський Михайло Захарович, Болдак Андрій Олександрович, 
Єфремов Костянтин 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 наукового характеру "Методологія 
форсайту економіки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Описано методологію виконання комплексу робіт з форсайту розвитку 
економіки України на середньостроковому і довгостроковому часових 
горизонтах. З використанням методу Делфі виявлено головні кластери 
нової економіки України, які можуть забезпечити успішну інтеграцію 
країни в міжнародну кооперацію праці. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63833  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Товстоног Ірина Володимирівна (Ірина Романова), Медведь Юрій 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "Двигайся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Танцювальна композиція, рецепт отримання природної розкутості, 
гарного настрою, позитивних думок, задоволення від життя, реалізації 
мрій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63834  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березницький 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)  Стаття "Стан та перспективи розвитку ринку зерна в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі дане визначення ринку зерна. Розкрито значення ринку зерна 
для агропромислового комплексу України. Проведено аналіз останніх 
досліджень і публікацій в сфері функціонування зернового ринку 
України. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63835  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатишин Любов Йосипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка "Поезії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У збірку увійшли вірші, написані з серпня 1984 року по листопад 2015 
року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63836  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

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 "Наукова розробка "Четыре этапа интеллектуализации 
деятельности и труда"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63837  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Костянтин Миколайович  
 

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 "Колба для кальяну трикутної форми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63838  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Костянтин Миколайович  
 
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 "Колба для кальяну квадратної форми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63839  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Костянтин Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Колба для кальяну круглої форми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63840  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Костянтин Миколайович  
 
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 "Колба для кальяну квадратної форми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63841  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сохацький Вячеслав 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 логотипу "Світ 
матраців"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63842  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Роман Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКСЛІНК" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

181 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Спеціалізована інформаційно-аналітична база даних "Taxlink. Все про 
податки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для юристів, бухгалтерів та усіх інших осіб, 
зацікавлених у сфері податкового права. Спеціалізована база даних 
містить відповіді на актуальні теоретичні та практичні питання у 
галузі податкового права.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63843  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Олександр Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Онлайн 
гемблинг проект (система игр и турниров) "Not a Poker" ("Not a 
Poker", "NAP", "NP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Онлайн проект, в якому втілюється певна система ігор та турнірів, що 
відбуваються у режимі реального часу шляхом передачі даних через 
Інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63844  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Katya Che, Катя Che, Катя Че (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моя війна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63845  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Katya Che, Катя Che, Катя Че (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63846  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макеєнкова Ратха Рахманкулівна (Іда Нірман), Макеєнков Павло 
Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, Постановка твору, створеного 
для сценічного показу  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій театральної п'єси "Раздевалка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'єса, що розкриває соціальні проблеми сучасної молоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63847  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР.ПЕЙ-СЕРВІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Webbank UP"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Комп'ютерна програма - це комплекс інформаційних і технічних 
рішень, що забезпечують дистанційне банківське обслуговування 
клієнтів банку, а також надають доступ клієнтам банку до своїх 
рахунків, продуктів та здійснення операцій над ними.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63848  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2016  
 

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)  Рукопис книги "Цветок Пандоры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63849  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фастованов Дмитро Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Моменты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63850  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовський Олексій Євгенійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SOLVER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63851  
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Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Go-A (псевдонім), Go-A (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небо в долонях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63852  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Go-A (псевдонім), Go-A (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 "Іди на звук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63853  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Go-A (псевдонім), Go-A (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 "Сонце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір являє собою поєднання сучасної електронної, 
танцювальної музики у стилі "Євро-транс" та українських народних 
мотивів. У творі використано український народний інструмент - 
сопілку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63854  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Go-A (псевдонім), Go-A (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 "Веснянка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63855  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'єц Наталія Олегівна, Чорна Мирослава Орестівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичний 
посібник по навчальних програмах "Baby Club" ("Методика "Baby 
Club")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга є авторською методикою нового типу, зорієнтованою на ранній 
розвиток дитини, яка увібрала кращі досягнення вітчизняної та 
зарубіжної дитячої педагогіки та психології.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63856  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович, Захаров Андрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних параметрів комплексної моделі електричних 
мереж ПАТ "Сумиобленерго"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63857  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних параметрів комплексної моделі електричних 
мереж ПАТ "Хмельницькобленерго"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63858  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович, Захаров Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних параметрів комплексної моделі електричних 
мереж АК "Харківобленерго"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63859  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леньга Олег Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для автоматизації 
розрахунків динамічної стійкості Об'єднаної Енергосистеми України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63860  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврик Віталій Никифорович  
 

Повне ім'я або 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 "Мобільний реєстратор автоматизованого контролю 
життєдіяльності громадянина України" ("МРАК ЖГУ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - персоніфікована автоматизована система повної правової, 
економічної та соціальної захищеності людини, відповідно до вимог 
Конституції України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63861  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галюк Костянтин Валерійович, Бобошко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Коучинговая - Трансформационная игра "Goal Makers" ("Goal 
Makers")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63862  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симошенко Світлана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Прозрение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63863  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оля Дробишева (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "1000 та 1 поворот" КНИГА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ ТА 
БАТЬКІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання про правила поведінки на дорозі, що поєднує якісний 
гумористичний текст, захоплюючі розвиваючі ігри, емоційні ілюстрації 
та цікаві факти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63864  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ДЕВОЧКА МИЛАЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63865  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гараз Владислав Вячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій квесту для квест-кімнат "Записки сумасшедшего"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Квест-кімната - це командна гра, яка проходить у закритому 
приміщенні, де єдиним виходом є виконання всіх завдань, вирішення 
загадок і головоломок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63866  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

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)  Книга "STEP UP TO ENGLISH"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить науковий і популярний матеріал, який можна успішно 
використовувати при вивченні англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63867  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Орлова Ольга Василівна, Кушнірова 
Тетяна Віталіївна, Орлов Олексій Петрович  

 

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 "Срібна книжка: Хрестоматія із зарубіжної 
літератури для 7 класу (художні твори в українських перекладах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тексти зарубіжних авторів подано в ключових епізодах, які 
супроводжуються коментарями, питаннями й завданнями для учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63868  
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Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Орлова Ольга Василівна, Фісак Ірина 
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)  Навчальний посібник "Книжка для вчителя. Зарубіжна література. 7 
клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить календарно-тематичне планування уроків із 
зарубіжної літератури в 7 класі, а також конспекти уроків 
текстувального вивчення творів, розвитку мовлення, позакласного 
читання і контрольного оцінування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63869  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна, Вєрємєй Дмитро Андрійович, 
Рудик Дем'ян Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір садово-паркового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір садово-паркового мистецтва "Розробка та використання 
приватних біологічних методик при створенні "Музею рослин-
червонокнижників під відкритим небом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При перетворенні проекту"Екологічна стежка-екскурс у природу" на 
"Музей рослин-червонокнижників під відкритим небом" були 
використанні авторські біологічні методики: "Зазначення 
взаємозв'язку димо- та газостійких рослин із трансформованим 
ландшафтом"; "Способи підвищення життєстійкості рослин і 
оздоровлення ґрунту"; "Методика оцінки ефективності взаємодії 
комунікаційних мереж мікоризи шляпочних грибів із біорізноманіттям 
флори екостежки".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63870  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙСІПС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник "Система ICIPS. Программа подготовки инструкторов и 
методическое пособие для инструкторского состава по проведению 
тренинга с конечным потребителем" ("Система ICIPS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник створено з метою його використання для підготовки 
інструкторів та кінцевих споживачів за системою ICIPS. В основу 
системи покладено принцип ізраїльської цивільної оборони населення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63871  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ ІНЕТ ГРУП" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник "WE ARE THE DWARVES"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою посібник до комп'ютерної гри з описом сюжетної лінії 
та персонажів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63872  
 

Дата реєстрації авторського права  02.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілащук Василь Степанович, Карпов Лев Євгенович, Чернюк Андрій 
Ігорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Голден Гейт Продакшн 
Студіо" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис публічного міжнародного телевізійного шоу "Мелодія, що 
об'єднує світ" ("Щедрик")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір описує головні фактори для створення і реалізації заходу, що 
передбачає проведення святкових концертів, в фіналі яких, за 
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допомогою супутникового або оптоволоконного відео-зв'язку, глядачі у 
залі в США та залі в Україні разом виконають колядку "Щедрик" 
("Carol of the bells"). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63873  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півторак Костянтин Миколайович  
 

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)  Учбово-методичний посібник "Учбово-методичний посібник. Бой ЦУ"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63874  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного серіалу "Субота (Каблукови)" (1 серія)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Телевізійний комедійний серіал, в якому основний сюжет лежить у 
взаємовідносинах сім'ї Каблукових.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63875  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Діагностування особистісно-
професійних якостей вчителя початкової школи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мартиненко С.М. Діагностування особистісно-
професійних якостей вчителя початкової школи : навч.-метод. посіб. / 
С.М. Мартиненко. - К. : АКМЕ ГРУП, 2015. - 208 с. 

 

Анотація   

У посібнику подано діагностичні методики вивчення індивідуальних 
психологічних якостей, фахової спрямованості та особливостей 
професійної діяльності вчителя початкової школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63876  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Екс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Кіносценарій присвячено подіям, що сталися 1932 р. в містечку 
Городок на Львівщині. Молоді хлопці, члени революційної організації, 
кидають виклик тодішній корупційній системі державної влади.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63877  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фірстова Оксана Геннадіївна  
 
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 "6D еDucation Relax"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63878  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Олена Миколаївна, Россол Олександр Володимирович, 
Сініцин Ігор Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЛАЙН ІТ" 
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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 "UnityBase Defense"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розробки спеціалізованих застосувань для 
автоматизації обліку, реєстрації та управління, які орієнтовані на 
специфіку процесів Збройних Сил України: здатність забезпечення 
відповідних вимог до захисту, надійності та консолідації 
багаторівневих систем із різними класами захисту даних та механізмів 
інтеграції і взаємодії даних між окремими захищеними 
інформаційними контурами відповідних структурних рівнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63879  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснокутська Наталія Станіславівна, Гросул Вікторія Анатоліївна, 
Круглова Олена Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки адаптаційних можливостей 
підприємств торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність оцінки 
рівня адаптаційних можливостей підприємств торгівлі з 
використанням реляційних матриць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63880  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Артеменко Станіслав Вікторович, 
Баламут Ганна Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення типу політики управління 
маркетинговим потенціалом суб'єкта підприємницької діяльності у 
сфері торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст процесу визначення типу 
політики управління маркетинговим потенціалом, що базується на 
результатах оцінки стану системи управління маркетинговим 
потенціалом та враховує силу впливу факторів-активаторів на його 
формування та реалізацію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63881  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Филипенко Олена Михайлівна, Колєснік 
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 "Методика формування фінансової стратегії 
підприємств роздрібної торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність розробки 
фінансової стратегії підприємств торгівлі, що базується на 
міжфакторній системі цільових індикаторів фінансової стратегії і стадії 
життєвого циклу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63882  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Колєснік 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 "Методика оцінки фінансового потенціалу підприємств 
роздрібної торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність 
інтегральної оцінки рівня фінансового потенціалу підприємств торгівлі 
з використанням бального, інтегрального і методу лінійного 
масштабування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63883  
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Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Филипенко Олена Михайлівна, 
Клеймьонова Валерія Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика розробки стратегії формування ресурсного 
потенціалу підприємства торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність розробки 
стратегії формування ресурсного потенціалу підприємств торгівлі з 
урахуванням ціннісних пріоритетів його діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63884  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Антонова 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 "Методика оцінки фінансової безпеки підприємств 
роздрібної торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність 
комплексної оцінки фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі 
ґрунтуючись на використанні інструментарію нечіткої логіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63885  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Рачкован Ольга Дмитрівна, Круглова 
Олена Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика інтегральної оцінки рівня адаптаційного 
потенціалу підприємств торгівлі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність 
інтегральної оцінки рівня реалізації адаптаційного потенціалу 
підприємств торгівлі з використанням методу комплексної рейтингової 
оцінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63886  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Мілаш Інна Василівна, Мілаш Роман 
Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика комплексної оцінки кадрового потенціалу 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність 
комплексної оцінки кадрового потенціалу підприємства з 
використанням бального методу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63887  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Дмитро 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 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора 
біологічних наук "Інформаційна система медичної (фізичної) 
реабілітації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено стратегію застосування інформаційних технологій процесу 
планування, проведення та експертної оцінки ефективності 
реабілітаційних заходів для всіх учасників реабілітаційного процесу 
при найбільш поширених, соціально значущих захворюваннях, 
спрямовану на ранню профілактику захворювань, прискорення та 
максимальне відновлення здоров'я, компенсацію утрачених функцій, 
повернення хворих у суспільство.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63888  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверчев Олександр Володимирович, Осінній Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Науково-
виробничі рекомендації з технології вирощування сорго, проса і гречки 
в агромеліоративному полі рисової сівозміни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання містить матеріали з питань технології вирощування 
круп'яних культур в умовах агромеліоративного поля рисової 
сівозміни. Розраховане на спеціалістів в галузі сільського господарства, 
викладачів та студентів аграрних вузів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63889  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавров Андрій Юрійович, Васюра Анатолій Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління сонячними 
колекторами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для управління виконавчими 
механізмами за певним алгоритмом давачів температури та виведення 
інформації на LCD дисплей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63890  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Дмитро Вікторович  
 

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)  Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 
доктора біологічних наук "Інформаційна система медичної (фізичної) 
реабілітації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено стратегію застосування інформаційних технологій процесу 
планування, проведення та експертної оцінки ефективності 
реабілітаційних заходів для всіх учасників реабілітаційного процесу 
при найбільш поширених, соціально значущих захворюваннях, 
спрямовану на ранню профілактику захворювань, прискорення та 
максимальне відновлення здоров'я, компенсацію утрачених функцій, 
повернення хворих у суспільство та до суспільно корисної праці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63891  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Дмитро Андрійович, Слюсаренко Вячеслав Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру з ілюстраціями "Сервіс 
подарунків "Сподівайка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описаний проект сервісу подарунків "Сподівайка" для тих, хто 
бажає отримати або зробити сюрприз і щоб сюрприз був незвичайним 
та цікавим. Проект "Сподівайка" - це оригінальний спосіб здивувати 
близьку людину та себе самого!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63892  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (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 "Ходорівський край"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63893  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На відстані душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63894  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Галичани мої, галичани"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63895  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (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 "Мамине благословення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63896  
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Дата реєстрації авторського права  04.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Згадаймо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63897  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Грім гуркотить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63898  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Цілує дощ моє чекання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63899  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайковський Денис Володимирович, Орєхов Олег Русланович, Войтко 
Вікторія 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 "Android додаток для обліку особистих 
фінансів DenOICoin"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Android додаток забезпечує облік особистих доходів та витрат. Надає 
користувачу можливість вводити дані, зберігає їх та відображує 
систематизовану інформацію у графічній формі у вигляді кругових та 
стовпчикових діаграм щодо потоку особистих фінансів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63900  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олена Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне 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 числового 
розв'язання задачі локації в однорідній площині по даним спрощених 
датчиків" ("Програма візуал-локація 2D")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє визначити координати точкового джерела 
випромінювання за даними датчиків, які знаходяться в одній площині 
та визначають тільки час проходження фронту хвилі. В основі 
алгоритму лежить розроблений автором спосіб знаходження мінімуму 
функції нев'язки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63901  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хохлов Денис В'ячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мистецький проект "Українська мрія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна ідея проекту полягає в демонстрації світової підтримки нашої 
країни в настільки важкий для нас час. Лідери країн-учасників 
проекту не просто виконають гімн українською мовою, не просто 
вітають нашу країну з Днем Незалежності - вони демонструють свою 
підтримку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63902  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Анна Олександрівна  
 

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)  Посібник "Немного больше чем советы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63903  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Простаков Михайло Юрійович  
 

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)  Есе "Жизнь и учение Иисуса Христа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63904  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тельбізова Єлизавета (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Помада"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63905  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Сергій Васильович, Кірсанов Артемій Павлович  
 

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 першої серії кримінального детективу "Детективне 
агентство "Біла Пантера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події твору відбуваються в сучасному місті. Сюжет твору 
розгортається навколо зниклої дівчини, її пошуку і вдалого звільнення 
професійними детективами під керуванням жінки, яка є аматором в 
розшуку, але має хист до цієї справи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63906  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Катерина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Декоративна композиція у вигляді мапи України, 
складеної з елементів рослинного декору та напису "I love Ukraine" ("I 
love Ukraine")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63907  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

205 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зима"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63908  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кот"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63909  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лунатик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63910  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
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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 "Чужие мальчики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63911  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Разоблачение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63912  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або 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 рыба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63913  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

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 "Мой свет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63914  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Портал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63915  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Калейдоскопы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63916  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

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 "Женщина. Мужчина. Хам" ("ЖМХ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63917  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Димковська Світлана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Сюїта для фортепіано "Голос Універсума"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір  музичної форми є сюїтою, яка складається з 3-х частин. Кожна 
частина включає різноманітні за характером п'єси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63918  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Шлях з диким вороном"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63919  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Василь Володимирович  
 

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 "Авторський альбом "На крилах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірці представлені авторські музичні твори з текстом. Музичний 
твір "На озері" написаний на вірш М.Старицького "На озері".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63920  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Леонід Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей і коментарів "MAI TREIА = МОЯ ТРОЯ = НАША 
ТРОЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У своїх статтях автор висловлює думки щодо розвитку нашої 
цивілізації в складний період переходу в еру Водолія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63921  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юров Павло Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Малюю рідне місто..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена збірка із 44 картин, в яку входять картини із 
зображенням видів рідного міста Кривого Рогу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63922  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оптимизация формирования и распределения 
общекорпоративных ресурсов в процессе развития"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується модель розподілу ресурсів і метод узгодження рішень в 
дворівневих системах, в яких елементи нижнього рівня отримують 
фінансування від верхнього рівня, але при цьому самостійно 
визначають варіант можливого розвитку з урахуванням попиту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63923  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапкіна Інна Олександрівна, Прихно Юлія Євгеніївна  
 

Повне ім'я або 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 "Multi-project management in companies' development (an 
example of shipping companies)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто підвищення ефективності діяльності судноплавних 
компаній на основі використання проектного підходу. Уточнено типи 
проектів розвитку судноплавних компаній. Запропоновано процедуру 
реалізації максимальної кількості проектів з використанням розвитку 
судноплавної компанії на базі системної єдності стратегічних цілей, 
портфеля проектів і мультипроекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63924  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієвська Віра 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 "Использование проектного потенциала в процессах 
управления проектами развития стивидорных компаний"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розвиваються ідеї по дворівневому розгляду категорії 
"проектний потенціал" - на рівні підприємства і на рівні конкретного 
проекту. Запропоновано використовувати проектний потенціал на 
рівні проекту в процесах управління. В результаті оцінки складові 
проектного потенціалу класифікуються на "слабкі" та "сильні". 
Визначено основні напрями використання даних складових у процесах 
управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63925  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смольянко Любов Григорівна, Смольянко Олена Михайлівна  
 

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)  Твір навчального характеру "Навчання читання за методом "Готові 
склади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір вміщує програму вивчення читання "Готові склади" для 
дошкільників і учнів молодших класів, які мають низьку швидкість 
читання. Програма побудована за принципом природного шляху 
поступового засвоєння процесу читання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63926  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Боцман на баке"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63927  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Осінній спогад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63928  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Олена 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 для багатопараметричного синтезу 
конструктивних елементів зубчастих коліс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63929  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузик Юлія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Перелік основних патоморфологічних критеріїв 
диференційної діагностики захворювань внутрішніх сонних артерій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перелік дозволить створити чіткий алгоритм диференційної 
діагностики захворювань внутрішніх сонних артерій, буде сприяти 
підвищенню якості патоморфологічної діагностики внутрішніх сонних 
артерій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63930  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Михайло Володимирович, Назаренко Наталія 
Володимирівна, Назаренко Володимир Михайлович, Сметана Наталія 
Анатоліївна, Ляшенко Ганна Вадимівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система дослідження і 
моніторингу ґрунтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для систематизації процесів виконання 
токсикологічного, агрохімічного, агрофізичного та радіологічного 
досліджень ґрунтів, аналізу і опрацювання інформації щодо якісного 
стану ґрунтів, їх ерозійної та екотоксикологічної безпеки, робіт з оцінки 
та моніторингу стану ґрунтового покриву.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63931  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Політаєв Андрій 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)  Літературний твір "Определение понятия  "Высший маркетинг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Пропонується визначення терміну "высший маркетинг".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63932  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бредіхін Володимир Михайлович, Солодовнік Олеся Олександрівна, 
Бурденко Ірина Миколаївна   

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Науково-методологічні засади визначення 
інтегрального показника ліквідності ринку ПФІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано аргументи щодо методичного підходу до визначення 
інтегрального показника ліквідності ринку ПФІ. Надаються 
результати уточнення положень, що регулюють процес до визначення 
інтегрального показника ліквідності ПФІ ринку України на основі 
згортки (стискання, узагальнення) відібраних ключових показників в 
один інтегральний показник. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63933  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Головко Нонна 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)  Посібник "Лечение дистального прикуса несъемной техникой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник створений згідно з програмами підготовки клінічних 
ординаторів та магістрантів іноземних громадян, а також може бути 
застосований при підготовці фахівців стоматологічного профілю 
факультетів післядипломної освіти студентів стоматологічних 
факультетів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63934  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Головко Нонна 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)  Підручник "Лікування дистального прикусу незнімною технікою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник створений згідно програм підготовки фахівців 
стоматологічного профілю факультетів післядипломної освіти, а також 
для студентів стоматологічних факультетів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

215 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63935  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Алла Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Управление ценностью лизингового проекта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

В статті визначена цінність фаз життєвого циклу лізингового проекту, 
а також лізингового проекту вцілому. Розроблені моделі оптимізації 
параметрів лізингового проекту по критерію "цінність проекту" з 
позиції основних учасників проектів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63936  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Андрій Ігорович, Гопцій Марина Володимирівна, Казакова 
Ангеліна Олександрівна, Кічук Наталія Сергіївна, Корягіна Олена 
Сергіївна, Романчук Марина Євгенівна, Сербова Зінаїда Федорівна, 
Траскова Аліна Василівна, Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, 
Шаменкова Ольга Ігорівна, Швець Наталія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Просторове 
довгострокове прогнозування максимального стоку весняного 
водопілля в басейні середнього Дніпра за умов сучасних кліматичних 
змін (проміжний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У роботі розроблені і надані методичні рекомендації для складання 
оперативних довгострокових прогнозів шарів стоку та максимальних 
витрат (рівнів) води, визначення їх забезпеченості у багаторічному 
розрізі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63937  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божок Юлія Володимирівна, Гриб Олег Миколайович, Єрмоленко 
Наталя Сергіївна, Лобода Наталія Степанівна, Недострелова Лариса 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

216 

Василівна, Пилип'юк Віктор Вікторович, Хохлов Валерій 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Посушливість 
клімату та наслідки її впливу на гідрологічний стан водних об'єктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розрахований та проаналізований стандартизований індекс 
опадів та сумарного випаровування, його тривалість та суворість для 
території України; описаний та проаналізований зв'язок посушливих 
явищ та періодів низького стоку; наведена характеристика змін якості 
річкових вод у маловодні періоди; показаний вплив посух та 
гідроекологічний режим водних об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63938  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павел Светлый, Павло Світлий (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)  Збірка зображень карток "Ладные карты "Живые Руны Вселенной" 
для формирования целостного восприятия человека, гармонизации 
состояния и развития познавательных способностей. 144 Ладных 
карты" ("144 Ладные карты "Живые Руны Вселенной")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картки призначені для гармонізації загального сприйняття людини, 
синхронної комплексної дії на психоемоційний стан людини з метою 
поліпшення здоров'я, розвитку творчих та пізнавальних здібностей, 
отримання ресурсних станів для вирішення життєво важливих 
завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63939  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павел Светлый, Павло Світлий (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Схема целостной Вселенной для развития 
когнитивных и синестетических способностей в форме таблицы 
"Живые Руны Вселенной" ("Схема цілісного Всесвіту "Живі Руни 
Всесвіту")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Схема-таблиця структурує знання про Всесвіт, природу і людину, 
розвиває синестетичне сприйняття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63940  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павел Светлый, Павло Світлий (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)  Науковий твір "Птица желаний". Интуитивный способ определения 
гармоничных потребностей и правильных действий, решений, 
намерений" ("Схема "Птах бажань", "Птица желаний")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою схеми користувач може інтуїтивно визначити мотиви 
своїх дій і загальну якість психологічного стану, що впливає на його 
вибір, спілкування і події в житті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63941  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

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 "Для сильных и смелых" ("МуКу")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ми знаємо, що Ви  все вмієте... Але впевнені, що Ваш девіз - прагнути 
кращого! Завжди є чому вчитися і куди прагнути. Саме тому 
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пропонуємо ризикнути і здобути освіту. Стань і в цьому особливим! 
Отримуй сексуальну освіту!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63942  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 
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 "Autumn Leaves"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63943  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 
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 "Looking Forward"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63944  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиан Луа (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мессиории, Часть 1. Эллинлив. Лиан Луа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

219 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63945  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомяк Анна Ярославівна, Назіна Марія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Врахування 
психофізіологічних якостей водіїв при маневруванні транспортних 
засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено матеріал з дослідження впливу психофізіологічних якостей 
водіїв при маневруванні транспортних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63946  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тріфонов Дмитро Миколайович, Манько Іван Володимирович, Сирота 
Олександр Вадимович  

 

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 "Дослідження різних методів 
прогріву двигуна з іскровим запалюванням з метою оптимізації 
витрати палива"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто питання, пов'язане з оптимізацією витрати палива 
в режимі прогріву двигуна, застосуванням комбінованого методу 
прогріву. Метою експериментальних досліджень є визначення 
оптимального методу прогріву двигуна з іскровим запаленням після 
холодного пуску.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63947  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Говорун Анатолій Григорович, 
Корпач Анатолій Олександрович, Філоненко Олександр Дмитрович  
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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, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив добавки водневмісного газу до повітряного заряду на 
показники двигуна з іскровим запалюванням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання водневмісного газу поліпшує паливну економічність 
двигуна. Для визначення її проведені експериментальні дослідження. 
За результатами цих досліджень отримані поліноміальні моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63948  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Корпач Анатолій Олександрович, 
Карев Станіслав Володимирович, Філоненко Олександр Дмитрович, 
Шуба Євгеній Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ефективність використання добавок водневмісного газу до 
повітряного заряду бензинових двигунів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опрацьовані результати досліджень використання водневмісного газу 
на різних типах бензинових двигунів. Експериментально підтверджено 
та опрацьовано методику визначення підвищення паливної 
економічності двигунів з іскровим запалюванням та зворотнім 
зв'язком.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63949  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тріфонов Дмитро Миколайович, Сирота Олександр Вадимович, Карев 
Станіслав Володимирович, Добровольський Олександр Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Дослідження впливу 
підігріву повітря на паливну економічність та емісію шкідливих 
речовин у двигуні з іскровим запалюванням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто питання, пов'язане з підвищенням ефективності 
згоряння паливоповітряної суміші в умовах низьких температур 
навколишнього середовища, застосуванням систем підігріву впускного 
повітря і забезпеченням стабілізації його температури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63950  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Іван Володимирович, Симоновський Віталій Іович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Dynamic balancing of the rotor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення балансування роторів 
турбомашин (відцентрування машин і турбокомпресорів), зокрема 
віртуального і стендового балансування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63951  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

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 та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Неоднородность почв и точное земледелие. Часть 2. 
Результаты исследований"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неоднородность почв и точное земледелие. Часть 2. 
Результаты исследований. Коллектив авторов. Под редакцией  
В.В. Медведева, Академика УААН, проф., доктора биологических наук, 
заслуженного деятеля науки и техники Украины. - Харьков: КП 
"Городская типография", 2009. - 260 с. 
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Анотація   

У другій частині книги викладені результати вивчення просторової 
неоднорідності основних властивостей грантів декількох полів Полісся, 
Лісостепу і Степу України, на підставі яких обґрунтовано пропозиції 
щодо впровадження точних агротехнологічних прийомів внесення 
добрив, хімічних меліорантів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63952  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович, Пліско Ірина Владленівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Бонитировка и качественная оценка пахотных земель 
Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.В. Медведев, И.В. Плиско. Бонитировка и 
качественная оценка пахотных земель Украины. - Харьков: Изд. "13 
типография", 2006. - 386 с. 

 
Анотація   

Обґрунтовано новий метод бонітування земель України на основі 
оцінки ґрунту, клімату і поля як об'єктів єдиної системи. Кожен з 
блоків системи характеризується великою кількістю критеріїв. Всього 
їх понад 25.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63953  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 
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 та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Нульовий обробіток ґрунту в європейських країнах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.В. Медведєв. Нульовий обробіток ґрунту в 
європейських країнах. - Харків: ТОВ "ЕДЕНА", 2010. - 202 с. 

 

 
Анотація   

Описано польові експерименти і результати порівняльних досліджень 
нульового, поверхневого і традиційного плужного способів обробітку 
ґрунтів в країнах північної, центральної і південної Європи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63954  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

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 та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Твердость почвы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.В. Медведев. Твердость почвы. – Харьков: Изд. КП 
"Городская типография", 2009. - 152 с. 

 

Анотація   

Книга написана з метою популяризації твердості ґрунтів та її більш 
широкого використання у ґрунтознавстві, землеробстві та 
землеробській механіці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63955  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

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 та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Неоднородность почв и точное земледелие. Часть 1. Введение в 
проблему"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.В. Медведев. Неоднородность почв и точное 
земледелие. Часть 1. Введение в проблему. - Харьков: Изд. "Изд. 13 
типография", 2007.- 296 с. 

 

Анотація   

У першій частині книги викладено уявлення про неоднорідність 
ґрунтового покриву як педометричної проблеми, її причини, критерії, 
методи вивчення та приклади прояву у відношенні морфологічних, 
фізичних і агрохімічних властивостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63956  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Физические свойства и обработка почв в Украине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.В. Медведев. Физические свойства и обработка почв 
в Украине. - Харьков: Изд-во "Городская типография", 2013. - 224 с. 

 
Анотація   

Структурний склад, щільність будови і різні види опорів ґрунтів 
використані як індикатори для обґрунтування та районування 
мінімальних способів обробітку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63957  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Справжній чоловік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Сьома пісня альбому "УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙМОВІРНИЙ". Він давно 
живе в її серці. З ним їй спокійно і легко. Іноді вони сваряться, але один 
його запах дає їй зрозуміти, що він - це саме її чоловік!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63958  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моє буття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

П'ята пісня альбому "УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙМОВІРНИЙ". Життя 
повне фарб, подій, людей. Здорові близькі, справжні друзі, улюблене 
заняття, подорожі - що ще потрібно для життя? 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63959  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хочу тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Шоста пісня альбому "УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙМОВІРНИЙ". 
Середньостатистичний поворот подій між двома молодими людьми, які 
познайомилися у клубі. Він - в красивій майці, вона - у спідничці з 
ситцю...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63960  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мовчки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Друга пісня альбому "УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙМОВІРНИЙ". Щастя 
треба тримати від чужих очей подалі. Не кричи про те, що дорого тобі. 
Бережи своє щастя мовчанням. Бережи його у своєму серці-шкатулці. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63961  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На двох"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перша пісня альбому "УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙМОВІРНИЙ". Після того, 
як знаходиш своє кохання, все ділиш на двох - минуле, вдих, видих, 
кожен крок, думки, радість, біль, таємниці. Відстань і сварки не 
можуть завадити цьому справжньому почуттю, яке саме трапилося 
вперше.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63962  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тиші"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Четверта пісня альбому "УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙМОВІРНИЙ". 
Самотність іноді зводить з розуму. Особливо страшно стає коли 
самотньо не тільки вночі, але і вдень, коли, здавалося б, навколо повно 
турбот і людей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63963  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ну як ти?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Третя пісня альбому "УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙМОВІРНИЙ". Любити на 
відстані не просто. Сваритися - ще складніше. Внутрішній діалог 
дівчини зі своїм коханим: питання, які їй так часто хотілося поставити, 
страхи, про які їй так давно хотілося розповісти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63964  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Василь Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Детектор метеорних явищ на основі 
кореляційного аналізу" ("MetCorrelator")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Продукт створено з метою ідентифікації метеорних ехо у прийнятих 
сигналах, що налаштовані на загоризонтну УКХ-радіостанцію, 
включає в себе два командні скрипти, написані на UNIX-Shell, а також 
проект з обчисленнями - написаний на мові програмування Python.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63965  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворський Юрій Михайлович, Гергель Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Трускавець 
місто здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63966  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Технологія лазерного розкрою та 
зварювання титанового спірального нагрівача (сплав ВТ6)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63967  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трішин Олександр Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Красные розы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63968  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій "ПРОСТИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" (українською мовою "Сценарій "Прости мене, якщо 
зможеш")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63969  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Ілюшин Сергій Аркадійович, Воляр 
Тетяна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 

 

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 модуль криптографічних 
перетворень QBT.DSTU34311"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63970  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Ілюшин Сергій Аркадійович, Воляр 
Тетяна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 
перетворень QBT.DSTU28147"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63971  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Ілюшин Сергій Аркадійович, Воляр 
Тетяна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 
перетворень QBT.DSTU4145A"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63972  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дід Свирид (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Історія України від діда Свирида"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перший том книги українського блогера, відомого в соціальній мережі 
facebook під ім'ям "Свирид Опанасович" охоплює період від первісних 
людей і заселення території України до 1036 р. Твір може 
використовуватися як достовірний варіант історичного матеріалу не 
тільки для всіх, хто цікавиться історією, а й для учнів та студентів. 
Особливостю авторського жанру є "оживлення" історичних героїв в 
форматі діалогів та залучення читачів до аналізу історичних подій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63973  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щуровська Ірина Йосипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенно-поетична збірка "Мальви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63974  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воляр Степан Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Щодо проблем глобалізації світу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63975  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головинський Максим Олександрович (GSKY)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "МАО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63976  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

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 
"NG-CARD" (паливна, бонусно-лояльна, талонна системи, web-
сервіси)" ("КПТЗ "NG-CARD")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для створення процесингових 
центрів з обслуговування товарно-паливних карток, бланків-дозволів 
та лояльних карток в сфері торгівлі, торгівлі нафто- та 
газопродуктами, супутніми товарами та надання послуг АЗС. Модель 
роботи системи - в режимі он-лайн, з можливістю фіксації офф-лайн 
подій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63977  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

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 "Другий закон термодинаміки на основі поняття 
Термодинамічний потенціал"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рушійною силою термодинамічного процесу є термодинамічний 
потенціал. У загальному вигляді позначається літерою "А" для m кг 
речовини і "a" для 1 кг. Математичним виразом другого закону 
термодинаміки є вираз: dA?0. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63978  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Валентина Володимирівна, Задорожна Галина Михайлівна, 
Ліхтарьов Ілля Аронович, Литвинець Леонід Олександрович, Пікта 
Вадим Олександрович, Шпаченко Дмитро Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державна установа "Національний науковий центр радіаційної 
медицини Національної академії медичних наук України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Ревізована база даних верифікованих ЛВЛ-вимірювань, 
виконаних у 1986-2008 рр." ("Ревізована БД ЛВЛ-вимірювань 1986-
2008 рр.")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних знаходиться у 23 файлах dbf-формату (Dbase ІІІ). Кожен 
окремий файл містить дані про вимірювання, виконані в поточному 
році та має формат назви dataXXXX.dbf. XXXX - це рік проведення 
ЛВЛ-вимірів у 1986-2008 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63979  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куськін Олександр Олександрович ("Classics and Contemporaries", "C 
& C")  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Парни тусуют"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63980  
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Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куськін Олександр Олександрович ("Classics and Contemporaries", "C 
& C")  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Запретная любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63981  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куськін Олександр Олександрович ("Classics and Contemporaries", "C 
& C")  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Рождённые в 80-х"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63982  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'єц Наталія Олегівна, Чорна Мирослава Орестівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичний 
посібник по навчальних програмах "Baby Club" 2015" ("Методика 
"Baby Club")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичний посібник є авторською методикою нового типу, 
зорієнтованою на ранній розвиток дитини, яка увібрала в себе кращі 
досягнення вітчизняної та зарубіжної дитячої педагогіки і психології. 
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Мета програми - забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, 
пізнавальний та естетичний розвиток малюка; розвинути внутрішні 
сили і полегшити адаптацію до світу. У методиці розроблена 
комплексна програма раннього розвитку для кожного вікового рівня 
від 1 до 7 років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63983  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченков Генадій Олексійович, Савченков Олексій Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір науково-технічного характеру "Проект намыва 
островов для добычи газа на Черноморском шельфе Украины (стадия 
разработки: Бизнес-план)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою Бізнес-плану є обґрунтування технічного рішення та 
економічної доцільності видобутку газу на родовищах Чорноморського 
шельфу України з намитих островів. У Бізнес-плані розроблено 
ескізний проект намивного острова площею 10,0 га, на якому згідно 
нормативів України розміщується буровий комплекс з усією 
необхідною інфраструктурою для розробки родовищ кущовим методом 
до глибин 5000 м - 8500 м і умов тривалого проживання персоналу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63984  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ян Пітер Де Нул (Jan Pieter De Nul), Філіппе Раймонд Ендрю Хутсе 
(Philippe Raymand Andru Hutse)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір науково-технічного характеру "ПРОЕКТ БУГСКО-
ДНЕПРОВСКО-ЛИМАНСКИЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ. ИЗУЧЕНИЕ 
НАВИГАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даний час по Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналу (БДЛК) 
забезпечується прохід морських суден до Миколаївського, Жовтневого 
та Дніпро-Бузького морських портів, Миколаївського річкового порту, 
в приватні термінали "Ніка-Тера", "Нібулон", Миколаївського 
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глиноземного заводу та інших існуючих і споруджуваних об'єктів. 
Реконструкція БДЛК дозволить прийняти і обробити тільки на 7 
портах і терміналах згідно їх технологічним можливостям від 60 млн. 
до 80 млн. тонн і більше на рік вантажів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63985  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелікман Владислав Давидович, Сокольська Рената Борисівна, Труш 
Юлія Тимофіївна, Єрьоміна Оксана Леонідівна, Готько Олена 
Сергіївна, Захарова Євгенія 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)  Звіт з науково-дослідницької роботи "Удосконалення обліку в системі 
управління прибутком промислового підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовані вимоги до формування визначення прибутку як 
економічної категорії з позицій логіко-гносеологічного аналізу та 
сформульоване явне реальне визначення поняття "прибуток". 
Виявлені вимоги до інформаційного забезпечення прийняття рішень та 
проаналізовані основні характеристики управлінської інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63986  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джалладова Ірада Агаверді-кизи, Бабинюк Олександра Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 
посібник "Багатовимірний аналіз даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63987  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліханов Артур Федорович, Клюваденко Андрій Андрійович, Костенко 
Світлана Миколаївна  

 

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 "Спосіб 
диференціального фарбування поліфенольних сполук і основних білків 
рослинних тканин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена гістохімічна техніка є ефективним доповненням існуючих 
методів, яка особливо корисна для досліджень рослин з розвинутою 
системою внутрішніх і зовнішніх структур, ідіобластів, молочників 
тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63988  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Ірина Зіновіївна, Тітенко Наталія Миколаївна  
 
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 "Сценарій свята 
"День знань" у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

День знань у НУБіП - це щорічне свято посвяти першокурсників у 
студенти. Особливістю його є те, що проводиться воно на стадіоні 
університету, на трибунах котрого розміщуються усі першокурсники, 
їх батьки, гості. Дійство транслюється на великих екранах, розміщених 
у двох кінцях стадіону, тому його добре видно усім присутнім.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63989  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Ірина Зіновіївна, Дудко Сергій Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сценарій свята з 
нагоди Міжнародного жіночого дня (за рішенням ООН з 1977 року - 
Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63990  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Ірина Зіновіївна, Тітенко Наталія Миколаївна  
 
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 
проведення загальноуніверситетського творчого конкурсу "Пісенні 
баталії в НУБіП"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для популяризації кращих зразків української народної, академічної та 
естрадної музики в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України проводиться загальноуніверситетський 
творчий конкурс "Пісенні баталії в НУБіП".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63991  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маурер Віктор Мельхіорович, 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 "Нормативи 
атестації лісових культур чотирирічного і старшого віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запровадження нормативів атестації лісових культур чотирирічного і 
старшого віку дасть змогу забезпечити всебічне оцінювання якості 
лісових ценозів, що підлягають атестуванню, а також сприятиме 
отриманню об'єктивної інформації щодо стану лісових культур та 
прийняттю науково обґрунтованих рішень стосовно подальшого їх 
вирощування та формування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63992  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котречко Олексій Олексійович, Іщенко Валерій Васильович, Голуб 
Геннадій 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Пальник для 
спалювання мазуту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пальник забезпечує більш повне використання потенційної хімічної 
енергії мазуту шляхом його догоряння у другій камері за рахунок 
подачі додаткового повітря.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63993  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Василь Володимирович, Голяка Дмитрій Миколайович, 
Зібцев Сергій Вікторович  

 

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 "Вплив низової 
пожежі на соснові деревостани в зоні Центрального Полісся України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Виявлено закономірний, прямий зв'язок між категорією стану дерева 
то його дефоліацією, обернену помірну кореляцію стану дерева від його 
діаметра, а також тісний зв'язок категорії стану дерева з нижньою 
висотою нагару.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63994  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Ірина Зіновіївна, Тітенко Наталія Миколаївна, Шкварун 
Любов Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
проведення фестивалю художньої творчості у вищому навчальному 
закладі (на прикладі міжнародного фестивалю художньої творчості  
"Голосіївська Весна" Національного університету біоресурсів і 
природокористування України)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63995  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манько Марія Володимирівна, Чорнобров Оксана Юріївна, 
Олексійченко Надія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
отримання асептичної культури культиварів рослин Acer platanoides L. 
in vitro"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63996  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Ірина Зіновіївна  
 

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 "Сценарій 
святкової програми "НУБіП - найкращий!", присвяченої 
Міжнародному дню студента"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63997  
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Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Білан Сергій Степанович, Піневич 
Тетяна Олександрівна, Голуб Леся 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 "Комп'ютерна програма для схемотехнічної 
реалізації основних блоків клітинного автомату, щодо побудови 
генератора псевдовипадкових бітових послідовностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення VHDL-моделей основних блоків, 
що реалізують цифрову схему однієї клітини клітинного автомату. На 
основі отриманих моделей будується поведінкова модель клітини та 
весь клітинний автомат, який використовує околицю Мура.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63998  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплект из четырех многоязычных 
программ оптимизации бюджета министерства версии 1.0: 
MLIS_MBO_1.0, Lite_MLIS_MBO_1.0, AWP_MNIS_MBO_1.0 и 
OM_MBOml_1.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програми призначені для знаходження в звичайному і мережевому 
режимах, а також на будь-яких мовах їх інтерфейсів оптимальних 
бюджетів міністерств, державних відомств та комплексних цільових 
програм, в основу розробки яких покладено принцип програмно-
цільового планування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  63999  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло 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 "Генератор языковых оболочек версии 1.0 
(ГЯО 1.0)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення мовних оболонок інтерфейсів 
будь-яких прикладних програм, модифікованих під використання 
файлів таких оболонок, з метою реалізації в цих програмах функції 
багатомовності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64000  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Називай мене своєю квіткою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64001  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Адміністративно-правове регулювання експертно-
криміналістичних досліджень транспортних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64002  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Танго любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64003  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Мелодия ночи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64004  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малюков 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 "BeWarned" ("BW")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64005  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Малініна Наталя Генадіївна, 
Мовсісян Аліна Гарушівна  

 

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)  Брошура "Фармацевтичне право: нормативно-правова 
характеристика харчових продуктів. Навчально-методичний посібник 
для самостійної роботи провізорів-слухачів, які проходять навчання за 
фахом "Організація і управління фармацією", "Загальна фармація", 
"Клінічна фармація" та лікарів лікувального, педіатричного, 
стоматологічного профілю на тематичних циклах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64006  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валерій Володимирович, Рищенко Оксана Олександрівна, 
Мовсісян Аліна Гарушівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Медичне та фармацевтичне право: нормативно-правова 
база щодо організації праці неповнолітніх осіб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64007  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Марія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів для розробки знака для товарів та послуг "Меблі 
Таранко з графічними елементами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Збірка ескізів зі словосполученням українською, російською та 
польською мовами та декоративної графіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64008  
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Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Марія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів для розробки знака для товарів та послуг "Меблі 
Таранко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів складається зі словосполучення українською, російською 
та польською мовами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64009  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Обетованная земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64010  
 

Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "День рождения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64011  
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Дата реєстрації авторського права  09.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Музыка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64012  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Стефанчишин Ярослав 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 "Моделювання та дослідження динаміки руху 
кривошипно-шатунного механізму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64013  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабина Олена Євгенівна, Блиндарук Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для визначення рівня 
збалансованості складових потенціалу підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє визначити рівень збалансованості 
складових потенціалу підприємства за різних варіантів вкладання 
наявних коштів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64014  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна, Кобеляцька Вікторія 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 "Аэропорты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64015  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Карточный домик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64016  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Седые ветра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64017  
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Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Звезды"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64018  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вероятность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64019  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Три капельки яда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64020  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Валентинки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64021  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Васильки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64022  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Игра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64023  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Костянтин Володимирович (Laars K. Naumenko)  
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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 "Absolute Clarity"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень, що виконуються англійською мовою, на різні 
філософські теми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64024  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис персонажів серіалу "Супер Копи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64025  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту серіалу "Супер Копи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64026  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій серіалу "Супер Копи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64027  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебеденко Олеся Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Авторские работы Олеси 
Лебеденко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів включає декоративне ткацтво та інші ручні вироби, а 
саме: іграшки, такі як ляльки, декоративні тварини, пряники, серія 
декоративного текстилю, серія декоративних підставок, декоративні 
подушки тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64028  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

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 "Я выбираю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64029  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
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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 "Серце любить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64030  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Анатолій Іванович, Желєзний Григорій 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 "Судоводителям. Эксплуатация танкеров и балкеров. 
Практическое пособие"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Железный Г.М., Задорожный А.И. Судоводителям. 
Эксплуатация танкеров и балкеров. Практическое пособие. - Одесса: 
изд-во КП ОГТ, 2005. - 356 с.: с ил. 

 

Анотація   

В книзі викладені аспекти роботи судноводіїв на танкерах і балкерах. 
Наведені способи розрахунку і контролю остійності і міцності в період 
навантаження, розвантаження судна та на переході морем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64031  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Анатолій Іванович, Желєзний Григорій 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 "Судоводителям. Практическое пособие"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Железный Г.М., Задорожный А.И. Судоводителям: 
Практическое пособие. - Одесса: изд-во КП ОГТ, 2004. - 436 с.: с ил. 
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Анотація   

В книзі викладені аспекти роботи судноводіїв на транспортних суднах. 
Викладені рекомендації з керування судном в різноманітних умовах 
плавання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64032  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Анатолій Іванович, Желєзний Григорій Михайлович, 
Щербак Віктор 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)  Книга "Судоводителям: Формирование доказательств судоводителем. 
Практическое пособие. Второе издание"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Железный Г.М., Задорожный А.И., Щербак В.Н. 
Судоводителям: Формирование доказательств судоводителем. 
Практическое пособие. Второе издание. - Одесса: изд-во КП ОГТ, 2007. - 
329 с. 

 

Анотація   

В книзі викладені аспекти формування доказів невинуватості капітана 
і судноводіїв при виконанні різного роду аварій та аварійних випадків, 
які пов'язані з навігаційною і комерційною діяльністю судна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64033  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Ілюшин Сергій Аркадійович, Воляр 
Тетяна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 
перетворень QBT.DSTU4145"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64034  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Дмитро Ярославович (Surrealist)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "SURREALISM part9"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64035  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Мартинович  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Способи виконання фаски на 
тривимірних моделях деталей у середовищі автоматизованого 
проектування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані способи побудови фаски можуть бути застосовані у 
навчальному процесі, а також на практиці машинобудування для 
розробки 3D моделей деталей, вузлів та механізмів у пакеті Autodesk 
Inventor.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64036  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурич Річард Вєславович (Мангуст)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Dancing woman"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64037  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Яна Сергіївна (Nanna)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Bury Our Anger"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64038  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плетінко Лариса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій художнього фільму "Черт в помощь или Последний 
шанс Бабы Яги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64039  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плетінко Лариса 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)  Казка для дорослих "Влюбленная салфетка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Твір складається з двох частин: "Влюбленная салфетка", 
"Возрождение салфетки".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64040  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Катерина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Глобальні стандарти результативності інвестування"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левченко К.М. Глобальні стандарти результативності 
інвестування // Ринок цінних паперів України. - 2014. - № 9-10. - С. 75-
81. 

 
Анотація   

В статті проведено аналіз особливостей впровадження у практику 
діяльності компаній з управління активами міжнародних стандартів 
оцінки результативності інвестування. Визначено роль Української 
асоціації інвестиційного бізнесу у впровадженні глобальних стандартів 
результативності інвестування в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64041  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Катерина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Міжнародні стандарти відображення результатів 
інвестиційної діяльності компаній з управління активами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левченко К.М. Міжнародні стандарти відображення 
результатів інвестиційної діяльності компаній з управління активами // 
Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 11. - С. 92-97. 

 

 
Анотація   

Проведено порівняльний огляд особливостей аналізу інвестиційної 
діяльності компаній з управління активами відповідно до міжнародних 
та регіональних стандартів обліку та звітності щодо фінансових 
інвестицій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64042  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток фінансових послуг з управління активами 
інституційних інвесторів на ринках, що розвиваються"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левченко К.М. Розвиток фінансових послуг з 
управління активами інституційних інвесторів на ринках, що 
розвиваються // Економіст. - 2015. - № 2. - С. 31-35. 

 

 

Анотація   

У статті проведено аналіз результатів діяльності компаній з управління 
активами в Україні. Досліджено діяльності компаній з управління 
активами у системі обов'язкового накопичувального недержавного 
пенсійного забезпечення Польщі. Виявлено особливості управління 
активами в Туреччині. Обґрунтована необхідність імплементацій 
зарубіжного досвіду управління активами в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64043  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Тетяна Едуардівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстрацією "Психологічна трансформаційна гра 
"На пути к себе" ("На пути к себе")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64044  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Тетяна Едуардівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Психологічна 
трансформаційна гра "На пути к себе. Профориентация" ("На пути к 
себе. Профориентация")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64045  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трунова Тамара Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього кінофільму "Улун"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Трагікомічна історія про нескінченність існування людини у просторі 
та часі, про те, як усе бажане стає дійсним. Це історія про сучасних 
людей в сьогоднішні дні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64046  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітюк Дар'я Вільямівна  
 

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 "Дочекайся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Науковий прогрес породив пристрій - Детерлікс, який вирішує одну з 
вічних проблем - щоб самотніх людей не було. Але суспільство 
розділяється на два табори: одні користуються цим методом, інші ні. 
На ґрунті цього невидимого протистояння трапляється історія героїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64047  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбань Анатолій Вікторович, Носовський Андрій Миколайович, 
Крижановський Андрій Станіславович, Марчук Єгор Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація набору іноземців у ВНЗ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше в Україні розроблена комп'ютерна програма, що дозволяє 
автоматизувати набір іноземних студентів для навчання у вищих 
навчальних закладах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64048  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Смольнякова Наталія Миколаївна, Кушнір 
Таміла Борисівна, Зубков Сергій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методические рекомендации "Оценка 
конкурентоспособности безалкогольных напитков, произведенных с 
использованием новых технологий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність оцінки 
конкурентоспроможності безалкогольних напоїв на основі експертного 
та бального методів оцінки з використанням обґрунтованих 
характеристик безалкогольних напоїв та відповідної шкали 
оцінювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64049  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котов Олексій Воломирович, Меркулов Деніс 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 "FreeManager"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма для ведення торговельних операцій, яка складається з 
декількох модулів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64050  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Володимир 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Массаж - молитва 
- исцеление"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64051  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Блохіна Ольга 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 "Управління конкурентними перевагами підприємства: 
вітчизняний та міжнародний досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чорна М.В., Блохіна О.М. Управління конкурентними 
перевагами підприємства: вітчизняний та міжнародний досвід : 
монографія / М.В. Чорна, О.М. Блохіна. - Х. : Видавництво "Лідер", 
2015. - 194 с. 

 
Анотація   

Монографію присвячено розвитку теоретичних положень та розробці 
методичних рекомендацій для удосконалення управління 
конкурентними перевагами підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64052  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Таміла Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Концепція розвитку локальних споживчих ринків"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

260 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кушнір Т.Б. Концепція розвитку локальних 
споживчих ринків // Бізнес інформ. - 2015. - № 8. - С. 126-133. 

 

Анотація   

У статті представлено концепцію розвитку локальних споживчих 
ринків, які формуються в умовах неоднорідності торговельного 
середовища і конкурентних взаємодій ринкових суб'єктів з 
урахуванням просторової специфіки та факторів обмеженості 
можливостей агентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64053  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смольнякова Наталія Миколаївна, Волосов Анатолій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Підходи до формування ефективної цінової політики 
підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами в 
конкурентному середовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смольнякова Наталія, Волосов Анатолій. Підходи до 
формування ефективної цінової політики підприємств роздрібної 
торгівлі продовольчими товарами в конкурентному середовищі // 
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 
- 2015. - № 6 (226). - 220 с. 

 

Анотація   

Науково-методичний підхід щодо формування ефективної цінової 
політики підприємств торгівлі продовольчими товарами предбачає 
реалізацію послідновних етапів та оцінку чинників ціноутвореня на 
основі розробленого методичного інструментарію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64054  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Таміла Борисівна, Шевчук Вероніка Юріївна (Халіна В.Ю.)  
 

Повне ім'я або 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 системи хлібозабезпечення регіонального 
споживчого ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кушнір Т.Б., Халіна В.Ю. Формування системи 
хлібозабезпечення регіонального споживчого ринку : монографія / Т.Б. 
Кушнір, В.Ю. Халіна. - Х. : Видавництво "Лідер", 2014. - 242 с. 
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Анотація   

Монографію присвячено розвитку теоретичних положень та 
обґрунтуванню методичного забезпечення формування ефективної 
системи хлібозабезпечення регіонального споживчого ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64055  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреннон Оксана Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник звичайних даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник звичайних даних "Музыка Оксаны Бреннон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено перелік пісень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64056  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовченко Максим Павлович  
 

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)  Літературний твір "Интерактивная газета рекламы недвижимости"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено кроки роботи інтернет ресурсу на інтерактивній 
карті України.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64057  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бухтіяров Роман Сергійович, Лапко Маргарита Сергіївна, Лихогляд 
Юлія Тарасівна, Любивий Богдан Олександрович, Колос Дмитро 
Володимирович, Коваленко Олена Олексіївна  

 

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 "IT-Королівство. Початок Пригод"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для вивчення комп'ютера дітьми дошкільного і молодшого 
шкільного віку. Дана програма допоможе батькам і вчителям навчити 
дитину правильно працювати з комп'ютером, забезпечить інтерес дітей 
до вивчення інформаційних технологій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64058  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побережний Михайло Анатолієвич, Череватов Максим Сергійович, 
Бембенок Богдан Васильович, Нефьодов Ілля Миколайович, Щербань 
Владислав 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 "Програма підтримки туристичних компаній 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає змогу переглянути всі можливі тури в обране 
користувачем місто, які надають всі існуючі туристичні компанії 
України, представляє рейтинг даних компаній, який включає декілька 
основних критеріїв оцінки обслуговування клієнтів кожною 
конкретною компанією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64059  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокур Микола Іванович, Сокур Лідія Михайлівна, Сокур Іван 
Миколайович, Чебенко Валерій Миколайович, Божик Денис 
Пилипович  

 

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 "Фізична сутність і математична модель 
дезінтеграції твердого матеріалу вільним ударом в полі відцентрованих 
сил"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64060  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Засади комунікаційної політики: досвід країн-членів 
Європейського союзу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджено генезу розвитку комунікаційної політики 
Європейського Союзу, принципи та завдання якої імплементуються в 
національних комунікаційних політиках країн-членів відповідно до 
потреб місцевого рівня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64061  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Ольга Павлівна, Ульянова Тетяна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Психодіагностика конфліктності: 
"Процедура "Експрес-діагностика показників конфліктності 
(ЕДІКО)"; "Методика "Експрес-діагностика суб'єктивного ставлення 
до конфлікту (ЕДІСС)"; "Методика "Диференціальна діагностика 
схильності до конфліктності (ДИДІКО 1 - самооцінний варіант; 
ДИДІКО 2 - експертний варіант)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета роботи - здійснити теоретико-методологічний аналіз досліджень, 
спрямованих на вивчення психологічних особливостей схильності до 
конфліктності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64062  
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Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Емпірична модель ефективного розвитку логістики 
зерна в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі інтеграції Єдиної агрологістичної системи Асоціації аграрних 
перевізників України і авторської концептуальної моделі механізму 
трансформації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі 
АПК України запропонована емпірична модель ефективного розвитку 
вітчизняної зернової логістики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64063  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Логістична доктрина розвитку зернопродуктового 
ринку України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто основні положення концепції логістики, які є 
визначальним задумом реалізації логістичних функцій, що 
відображають нашу систему поглядів на ведення логістичної 
діяльності. Сформовано логістичну доктрину побудови ефективних 
систем на зернопродуктовому ринку України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64064  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика аналізу ефективності функціонування 
логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика передбачає оцінку стану й динаміки всіх складових процесу 
виробництва зерна - від землезабезпечення до формування пропозиції 
на національному зерновому ринку, яка крізь призму зернового 
балансу аналізується щодо подальшого використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64065  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Анатолій Ярославович, Власенко Олег Володимирович, Кулик 
Ярослав Анатолійович, Чайковська Ольга Валеріївна, Коваль Борис 
Федорович, Боднар Марія 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 "Візуалізація експериментальних даних"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання при оброблюванні 
зареєстрованих під час експерименту значень, які зберігаються в 
комп'ютерних файлах великого обсягу у вигляді кодів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64066  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксенія Бреннон (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 "Музыка Оксаны Бреннон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64067  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловей Анатолій Іванович (Соловей)  
 

Повне ім'я або 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, біатлон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня розкриває різні сторони спортивної боротьби, великий труд 
спортсменів, любов до біатлону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64068  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Василь 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)  Повість "Міні-сага трагедії одного сучасного сімейства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64069  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Вячеслав Борисович, Бескровна Ганна Юріївна, Ільїн 
Володимир Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Персонажі анімаційного фільму "Щенок Тоби"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64070  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Вячеслав Борисович, Бескровна Ганна Юріївна, Ільїн 
Володимир Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний фільм "Щенок Тоби"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64071  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 
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 "Оптимізація ефективності енергообміну робочих 
поверхонь з середовищем шляхом створення асиметричних 
поверхнево-активних структур (зокрема чешуйноподібних) з векторно 
заданим напрямом опору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі вперше запропоновано для оптимізації енергообміну робочої 
поверхні з середовищем використовувати розраховані для заданих 
умов експлуатації асиметричні елементи та порції поверхні з заданим 
вектором опору, зокрема лускоподібні структурні елементи, які 
об'єднуються у локалізації та групи, чим задається загальний вектор 
опору відносно поверхні. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64072  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Залізко Юлія Володимирівна, 
Блажієвська Наталія Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель дитячого модулю 
"Molecule"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений дитячий модуль розрахований на дітей віком 8-10 років, 
оскільки для різних дитячих вікових категорій висота сидіння має бути 
різною. Форма дитячого модулю - молекула, яка відобразилась в 
сидіннях, що пов'язані між собою площинними елементами між ними. 
Габарити дитячого модуля: висота 340 мм, глибина 1050 мм, ширина - 
3500 мм. Дитячий модуль може використовуватися  в інтер'єрах 
дитячих закладів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64073  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Блажієвська Наталія Ігорівна, Сірак 
Вікторія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель перегородки "Хвиля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При створенні концептуальної моделі перегородки "Хвиля" головним 
критерієм було створення та виявлення елемента композиції - руху. 
Цьому критерію відповідає форма, колір та спосіб трансформації. 
Перегородка може використовуватися в житлових та громадських 
приміщеннях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64074  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Гнатюк Лілія Романівна, Шепель Ганна 
Валентинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна модель пересувної перегородки 
на судні - "Морський хамелеон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перегородка "Морський хамелеон" розроблена спеціально для 
морського судна. Враховуючи конструктиві особливості судна, 
кріплення перегородки були ретельно розроблені. Розроблена 
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перегородка має  такі габарити: висота 1750 мм; глибина 160 мм; 
ширина 1500 мм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64075  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозір Ольга Геннадіївна, Цимбаліст Вікторія 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)  Опис "С.U.B. - корпорація українських брендів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64076  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демура Валерія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Пастернак"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Збірка ілюстрацій  створена з метою використання як оздоблення меню 
та вивісок ресторанів та вивісок магазинів. Та з метою використання 
як елемента дизайну веб-сторінок в межах в Інтернет та рекламно-
сувенірній продукції. Ілюстрації можуть використовуватись разом та 
окремо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64077  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Найдьонова Любов Антонівна, Григоровська Любов Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний бюлетень "Моніторинг 
професійного самоздійснення в умовах упровадження Національної 
рамки кваліфікацій" ("Генерація бюлетеня. НРК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує генерування та представлення для користувачів 
кількісних даних всеукраїнського репрезентативного мультимедійного 
он-лайн опитування з професійного самоздійснення у вигляді 
динамічного електронного бюлетеня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64078  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Найдьонова Любов Антонівна, Григоровська Любов 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 "Тест імпліцитних асоціацій професійного 
самоздійснення он-лайн" ("Професійне самоздійснення. НРК. ІАТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує психологічне тестування за допомогою 
імпліцитного асоціативного тесту в вербальній (текстові запитання) та 
невербальній мультимедійній формі  (демонстрація зображень для 
сортування), реалізована у формі опитування респондентів щодо їх 
ставлення до питань професійного самоздійснення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64079  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Найдьонова Любов Антонівна, Григоровська Любов 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 "Опитувальник професійного самоздійснення 
на основі загальних соціально-психологічних показників. НРК: 
компетентності, рівні кваліфікації" ("Професійне самоздійснення. 
НРК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма забезпечує психологічне тестування у вербальній (текстові 
запитання) формі, реалізована у формі опитування щодо професійного 
самоздійснення в умовах запровадження Національної рамки 
кваліфікацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64080  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Григоровська Любов 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 "Управління виконанням технічного завдання 
опитування" ("Управління виконанням ТЗ опитування")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість контролю процесу тестування в он-
лайн режимі на відповідність фактичних результатів параметрам 
вибірки, визначеної технічним завданням опитування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64081  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Григоровська Любов 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 "Динамічний показник виконання технічного 
завдання опитування" ("Виконання ТЗ опитування")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма забезпечує можливість контролю процесу он-лайн 
опитування на відповідність отриманих результатів технічному 
завданню з диференціацією обсягу доступних даних для керівника 
дослідження та інтерв'юера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64082  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

272 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Григоровська Любов 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 "Модуль самореєстрації для тестування 
професійного самоздійснення за власною ініціативою" 
("Самореєстрація. НРК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує генерування унікального коду-пароля, 
необхідного для ідентифікації користувача як учасника тестування з 
професійного самоздійснення в умовах упровадження Національної 
рамки кваліфікацій, що має намір взяти участь в опитуванні за 
власною ініціативою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64083  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Григоровська Любов 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 "Модуль генерації кодів-паролей для 
тестування професійного самоздійснення за запитом інтерв'юера" 
("Генерації кодів-паролей. НРК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма забезпечує генерування унікальних кодів-паролей з 
функцією багаторазового доступу до системи опитування та системи 
отримання персонального результату тестування за опитувальником з 
професійного самоздійснення в умовах упровадження Національної 
рамки кваліфікацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64084  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Григоровська Любов Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Техніка продовження перерваного он-лайн 
тестування професійного самоздійснення" ("Продовження тестування. 
НРК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує продовження перерваного тестування з 
професійного самоздійснення в умовах упровадження Національної 
рамки кваліфікацій з питання, яке під час попереднього сеансу було 
відображено на екрані останнім.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64085  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Найдьонова Любов Антонівна, Григоровська Любов Володимирівна, 
Найдьонова Любов Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультимедійне он-лайн тестування 
імпліцитного ставлення виборців до кандидатів" ("ІАТ вибори")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує психологічне тестування за допомогою 
імпліцитного асоціативного тесту в вербальній (текстові запитання) та 
невербальній мултимедійній формі (демонстрація зображень для 
сортування), реалізована у формі опитування респондентів щодо їх 
ставлення до кандидатів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64086  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ія Ходорівська (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Лише любов спасе світ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

До збірки творів Ії Ходорівської увійшли вибрані вірші, байки, казки, 
привітання, християнська лірика та оповідання. Написані в різний час 
і за різних обставин твори об'єднує романтичне світобачення авторки, 
її любов до рідної землі, до природи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64087  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Інтер'єр салонів магазинів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64088  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кічук Іван 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)  Музичний твір з текстом "Valkyria"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В пісні в поетичній формі викладено звернення стародавнього 
скандинавського воїна - вікінга, до стародавніх скандинавських богів 
Валькірії та Одіна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64089  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

275 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СКАУ "Городской совет", модуль "Контакт-
Центр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64090  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурнос Микола 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "NIGAS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64091  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивокінь Євген Якович  
 

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 анімаційного фільму "Хроніка одного міста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій розповідає про хроніку міста Глупова, в якому час від часу 
відбуваються зміни губернаторів, кожен з яких виявляється гірше 
попереднього, проте це нічому не вчить мешканців міста.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64092  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драган Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Роль прокурора у виконавчому провадженні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджено роль прокурора при виконанні судових рішень, 
його повноваження та їх застосування, в світлі законодавчих змін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64093  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драган Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Ефективність застосування прокурорами 
представницьких повноважень при виконанні судових рішень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті досліджено представницьку діяльність прокурора при 
виконанні судових рішень, постановлених за його позовними заявами, 
а також у справах, де прокурором здійснювалось представництво в суді 
в світлі законодавчих змін. Окреслені та внесені зміни до 
законодавства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64094  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драган Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "До питання участі прокурора у виконавчому 
провадженні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Досліджено представницьку діяльність прокурора при виконанні 
судових рішень, постановлених за його позовами, заявами а також у 
справах, де прокурором здійснювалось представництво в суді в світлі 
законодавчих змін.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64095  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драган Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Ефективність діяльності прокурорів як учасників 
виконавчого провадження: теорія та практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено ефективність діяльності прокурора як учасника 
виконавчого провадження при виконанні судових рішень, 
постановлених за його позовами, заявами а також у справах, де 
прокурором здійснювалось представництво в суді в світлі 
законодавчих змін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64096  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драган Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організація діяльності прокурора щодо 
представництва інтересів громадянина або держави при виконанні 
судових рішень: питання практичної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджено представницьку діяльність прокурора при 
виконанні судових рішень, постановлених за його позовами, заявами, а 
також у справах, де прокурором здійснювалось представництво в суді в 
світлі законодавчих змін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64097  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калусенко Володимир Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Я от себя не сбегу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64098  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безпалько Ігор Федорович  
 
Повне ім'я 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 "Солдат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Музичний твір написаний для рядових солдатів АТО.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64099  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красовський Вадим 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)  Роман "Запретное счастье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Роман про юнака, втратившого сім'ю та загадкову дівчину, що 
незабаром з'являється у його житті. Вона пропонує хлопцю прийняти 
участь у турнірі, ставкою в якому буде його власне життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64100  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Францескевич Інна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Об'єднуючи музикою / Uniting in Music. Вокалізи, пісні 
та романси / Vocalises, songs and art songs"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64101  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Ольга Володимирівна, Рябоконь Євген Миколайович, 
Коробчанський Володимир Олексійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Прогнозування ризику формування порушень 
зубощелепної системи в новонароджених та дітей грудного віку із 
макросомією (додаток до карти розвитку новонародженого, історії 
розвитку дитини або медичної карти стаціонарного хворого)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64102  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Францескевич Інна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до пісні "Ave Maria" для голосу та фортепіано, для жіночого 
хору та фортепіано, для змішаного хору та фортепіано   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64103  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Олександр Васильович, Журавльова 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації до побудови моделі 
прогнозування особливостей розвитку за статтю поєднаного перебігу 
артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використано метод дискримінантного аналізу, на основі якого 
знайдено параметри рівнянь для віднесення об'єктів дослідження до 
тієї чи іншої групи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64104  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Увеличение груди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі представлена інформація про комплексну передопераційну 
підготовку та реабілітацію при одній з найбільш популярних 
косметичних операцій - збільшенні грудей. Автор доступно викладає 
критерії вибору імплантів, анатомічні особливості протезування, етапи 
формування післяопераційного рубця, описує можливі фізіологічні 
реакції організму на втручання та ускладнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64105  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Василь Степанович, Ракоча Ірина Ігорівна, Калиняк Богдан 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розрахунку компонент 
напружено-деформованого стану багатошарових за радіальною 
координатою порожнистих циліндрів" ("Програма "StressCalc_rad")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний засіб призначений для кількісного та якісного аналізу у 
графічній та табличній формах розподілів компонент напружено-
деформованого стану у шаруватих за радіальною координатою 
термочутливих та нетермочутливих порожнистих циліндрів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64106  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Василь Степанович, Ракоча Ірина Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розрахунку температурних 
напружень багатошарових по осі циліндрів" ("Програма 
"StressCalc_axes")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний засіб призначений для кількісного та якісного аналізу у 
графічній формі розподілів температурних напружень у шаруватих по 
осі термочутливих та нетермочутливих циліндрів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64107  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Larisa Duzhe (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 "More Then Life"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64108  
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Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікфорт Ганна Михайлівна  
 

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 "Святые земли" ("Гамлет принц Датский" вторая часть")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є продовженням трагедії Шекспіра "Гамлет". Дивом, що дароване 
Творцем Всесвіту, принц Гамлет залишається живим. Видужуючи в 
колі несподіваних друзів та дівчини, яка кохала його, він отримує нове 
життя, нові погляди, новий сенс існування, відкриває своє серце 
назустріч любові і новим високим ідеалам.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64109  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 
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 без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка інструментальних п'єс "Городская суета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Приятная встреча", "Утром после вечеринки", 
"На перекрестке", "Прогулка по городу", "В метро", "Прогулка 
катером", "Городская суета", "Осенний парк", "Барахолка", "В 
ресторане", "Автострада", "Наедине с собой", "Дождь за окном", 
"Гармония", "Вечер пятницы", "Вечеринка".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64110  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ПТИЦА (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 текстів до пісень "Птица - АЯ" ("Птица АЯ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Катюша", "Набор букв", "Ая", "Аяяй", "Мой 
мир", "Хрусталь", "Свеча", "В разных состояниях", "Ни кола, ни 
двора", "Добрый герой, который повернул не туда", "Компот", 
"Позвони мне", " В конце концов".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64111  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гібелінда Ольга Валентинівна  
 

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 "Камень. Ножницы. Бумага"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64112  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сілява Сергій 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 кінофільму "Шукаючи Зірки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64113  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворог Максим 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 "За Тобою Я"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64114  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворог Максим 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 "Don't Forget Your Purpose (NV)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64115  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворог Максим 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 "Don't Forget Your Purpose"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64116  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворог Максим 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 "I Lose My Mind"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64117  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терентьєв Олександр Миколайович, Бідюк Петро Іванович, 
Кириченко Вікторія Едуардівна, Связінська Наталія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IMLBayesNet"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для аналізу, моделювання та прогнозування 
статистичних даних. В програмі застосовується евристичний метод 
побудови Байєсівської мережі, оснований на використанні взаємної 
інформації між усіма вершинами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64118  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчий Вячеслав Володимирович, Осадча Катерина Петрівна, 
Шаров Сергій Володимирович, Єремєєв Володимир Сергійович, 
Конюхов Сергій Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальна інформаційна система 
"Порівняння рамок кваліфікацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою інтелектуальну систему інформаційного та 
когнітивного супроводу функціонування Національної рамки 
кваліфікацій і є інструментарієм для органів виконавчої влади.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64119  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоненко Ігор Вікторович (Ingvor Tee)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом - збірка пісень "12 + 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

До збірки увійшли: "Наш мир", "Осенний бал", "Пиратская песня", 
"Я вспомнил все", "Я уйду", "Школьный вальс", "Расскажи", "Будем 
жить", "Улица заветная", "Не дразни собак", "Романчик", "Новый 
год", "Мы все сделаем красиво".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64120  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Олександр Сергійович, Балан Алла Аліджанівна, Пар'єва 
Наталія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моніторинг і оцінка інвестиційних проектів з 
виробництва біопалива в системі контролю діяльності і розвитку 
промислового підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Запропоновані методичні рекомендації щодо інтегрування моніторингу 
і оцінки інвестиційних проектів з виробництва біопалива в систему 
контролю діяльності і розвитку підприємства. Сформовано завдання 
моніторингу і оцінки, розроблено концептуальну модель та індикативні 
показники моніторингу і оцінки інвестиційних проектів в виробництва 
біопалива.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64121  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

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 "Сообрази"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Гра розроблена для людей, які люблять загадки і головоломки. Грати 
можуть від 3 до 5 учасників. Один з яких - ведучий, інші - гравці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64122  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

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 "Говори правильно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра розроблена для людей, які знають і люблять говорити правильно. 
Грати можуть від 3 до 5 учасників. Один з яких - ведучий, інші - гравці. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64123  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Налисько Микола Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна навчальна лабораторія VL-MCE 
1.0 "Моделювання розповсюдження ударної повітряної хвилі в ударній 
трубі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для проведення навчання та підвищення його 
ефективності із застосуванням комп'ютерних навчальних засобів та 
для проведення науковових досліджень з тематики вивчення та 
дослідження процесу розповсюдження ударних повітряних хвиль в 
ударній трубі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64124  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталя Черкас (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Чисті джерела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман є першим із давно задуманої трилогії "Храм".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64125  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

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 "Секреты идеальных жен" ("СИЖ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Унікальний курс, який підходить для кожного віку, тому він враховує 
актуальні питання жінок на всіх етапах життя. У цьому курсі ви 
знайдете досвід учасниць наших семінарів, кращі світові практики і 
авторські розробки наших тренерів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64126  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глібчук Петро 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 "Міські поселення України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

База являє собою впорядкований набір георгафічної та статистичної 
інформації про міські поселення України, яких станом на 01.01.2015 
року налічується 1345 - 460 міст та 885 смт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64127  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Дмитро Геннадійович, Миклащук Ігор Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "How to earn millions with Google"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга є покроковою інструкцією, як побудувати успішну компанію з 
нуля і заробити великі гроші на надані послуг підвищення 
ефективності інтернет-реклами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64128  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галущенко Павло Петрович (Pasha Trimbeater)  
 

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)  Аранжування пісні "Беги от меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64129  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубуков Олег 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)  Опис до настільної гри освітнього напрямку "ЦивілізаХія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розвиваюча, захоплююча настільна гра, яка розрахована на 2-6 гравців 
від 8-ми років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64130  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

290 

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 "К суженому"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дівчина збирається до уявного коханого, якого вона бажає зустріти в 
своєму житті. Вона благає його скоріше знайти її, щоб здійснилося 
кохання та вони були разом назавжди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64131  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

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 "Диалог с водой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64132  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюк Олександр Якович, Лебідь Євгеній Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
"Взаємодія видів транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64133  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамзінов Денис Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Статисти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Як Алла Павліна жила, мріяла, і що з цього вийшло.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64134  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрашевський Олег Львович, Алєксєєнко Олександр Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Проведення оцінки організаційно-технічних ризиків під час роботи 
над проектом "Автоматизована система управління та контролю 
випробування тягових двигунів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64135  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярна книга "ЗДРАВ БУДУ: естественные 
оздоровительные практики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64136  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васянович Валентин 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 ігрового повнометражного фільму "Рівень чорного"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

50-річчя стає початком складного етапу в житті весільного фотографа 
Кості. Все, що він любив і до чого був прив'язаний, відходить назавжди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64137  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Калькулятор ОВК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконувати різні розрахунки для проектування 
системи ОВК (опалення, вентиляції, кондиціонування).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64138  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайсинський Андрій Петрович  
 

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)  Сценарій короткометражного фільму "All-ex-аnd-R (iot)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64139  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузієнко Ірина Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР.ПЕЙ-СЕРВІС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smartbank UP"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма - це комплекс інформаційних і технічних 
рішень, що забезпечують дистанційне банківське обслуговування 
клієнтів банку, а також надають доступ клієнтам банку до своїх 
рахунків, продуктів та здійснення операцій над ними за допомогою 
мобільних пристроїв.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64140  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воловіков Владислав Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Tonight"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64141  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Седих Кіра Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

294 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія сім’ї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психологія сім’ї : навч. посіб. / К.В. Седих. - К.: ВЦ 
"Академія", 2015. - 192с. - (Серія "Альма-матер). 

 
Анотація   

Посібник розкриває основні аспекти сім’ї як психологічного феномена. 
У ньому йдеться про сім’ю як соціопсихологічну систему, її виховний 
потенціал, чинники стійкості і криз. Цінний теоретичний і прикладний 
матеріал зосереджений у розділах про психологію інтимних стосунків у 
подружній парі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64142  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлик Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма моделювання дискретних 
пристроїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для аналізу роботи дискретних пристроїв та 
формування значень сигналів на винаходах компонентів схеми для 
відповідних наборів аргументів. Схема описується за допомогою 
спеціалізованої мови опису.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64143  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлик Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма розробки діагностичного 
забезпечення інформаційно-вимірювальних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу розробки 
діагностичного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем. 
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Програма визначає вид мінімального та діагностичного тесту для 
заданої діагностичної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64144  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Могу! Успех!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Рассвет", "Верь в успех", "Раскрой в себе талант", 
"Счастливый день", "Я счастлива", "День рождения", "Наступает 
Новый год", "Хочу любить", "Серце надеется", "А годы летят", 
"Журавли унесли любов", "Гаснет звезда любви", "Отпущу я тебя, 
вечер", "Старинная легенда", "Сиротский дом", "Ворон", "Если бы 
явился Бог", "Служить Родине", "Судьба украинских детей", 
"Солнышко", "Гном Шустрик", "Утята", "Выводок утят", "Птички", 
"Ежик", "Паучок", "Мальчик Рёва".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64145  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коньков Аркадій 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)  Наукове видання "Деякі проблеми теорії потреб пізнання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У публікації викладені дані, що дозволяють засвідчити роль та 
можливості інтелектуально-почуттєвого підкріплення в ініціації, 
розвитку й задоволенні пізнавального спонукання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64146  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коньков Аркадій 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)  Наукове видання "Способи організації та методи формування 
інтелектуальних почуттів студентів педагогічних професій в процесі 
вивчення природничих наук"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання призначене для викладачів та студентів, що цікавляться 
проблемами психології сучасної вищої школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64147  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коньков Аркадій 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)  Наукове видання "Студент і мотиви його навчально-пізнавальної 
діяльності" (Мотиви наукового пізнання та пов'язані з ними 
інтелектуальні почуття в діяльності з вивчення природничих наук 
студентами педагогічних професій)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання призначене для викладачів та студентів, що цікавляться 
проблемами психології сучасної вищої школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64148  
 

Дата реєстрації авторського права  16.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Ольга Володимирівна, Рябоконь Євген Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Карта реєстрації стоматологічного статусу 
новонародженого та дитини грудного віку (додаток до карти розвитку 
новонародженого, історії розвитку дитини або медичної карти 
стаціонарного хворого)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Карта розроблена з метою аналізу результатів виявлення 
стоматологічної паталогії, пофілактики та лікування стоматологічних 
захворювань. Карта складається з 25 підрозділів, де фіксуються дані 
про статус новонародженого та дитини грудного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64149  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Повнорозмірний зразок силового агрегату 
ПД140"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64150  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2016  
 

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 "КОДЕКС 
КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ "БЮРО ПРАЦІ УКРАПОЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує правила поведінки, спілкування та стиль одягу 
працівників підприємства відповідно до загальноприйнятих правил у 
суспільстві та норм корпоративної етики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64151  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва з описом "Герб Древа Рода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64152  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліна Кельм (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 документального фільму "Де Сергій Леонідович?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це історія про неідеальну людину Сергія, що як усі ми має свої 
недоліки та переваги. Проте Сергій має дивовижний дар - він вірить в 
людей, а люди довіряють йому. Тому разом вони можуть створити 
диво.  Він, наче Дід Мороз, знає, хто Ви є насправді, та все одно дає Вам 
шанс.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64153  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільков Вадим Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій документального фільму "Зона конфлікту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наш герой - людина, що відбула термін покарання, опиняється в 
Маріуполі, в зоні конфлікту... Багато чого в своєму житті він буде 
намагатися починати з початку. Камера слідкує за маргінальною 
особистістю, а заодно показує нам українське суспільство через родину 
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героя, старих друзів, колег по новій роботі, можливо кохання. Дуже 
хотілося зняти фільм про кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64154  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антон Сіяніка (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Казки Чудного світу" ("Чудний світ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Магічне курча Ко-Ко розповідає про ті пригоди Микити Кожум'яки, 
свідком яких став завдяки чарівній Кришталевій кулі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64155  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антон Сіяніка (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Крижарти" з циклу "Краплики" ("Крижарти")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Казкові пригоди малого краплика Топика, який хотів стати 
найкращим жартуном і не помітив, як його жарти образили маленьку 
Жу-Жу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64156  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балджиєв Тома Петков  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, літературний письмовий твір, 
створений для телебачення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій твору, створеного для сценічного показу "Романтичний 
реаліті-шоу  проект "Побачення У подарунок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій телевізійного проекту, учасники якого проходять кастинг, 
знайомляться на проведеній організаторами вечірці, обирають для себе 
майбутніх претендентів у пару з ними. І, провівши перші побачення з 
ними, створюють пари.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64157  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пак Ольга Андріївна (Мак)  
 

Повне ім'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 "Остання з роду. Подих "Смерчу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64158  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гораш Наталя Валентинівна, Зайченко Юрій Миколайович, Романько 
Руслан Петрович, Шуліка Єлизавета Геннадіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний опис "УСТАНОВКИ ЕЛЕКТРИЧНІ 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНІ "КІТОТЕРМ" ВІД 100 кВт ДО 1 МВт З 
ТЕРМОАКУМУЛЯЦІЄЮ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У описі надані відомості про сферу застосування, основні параметри та 
розміри, показники надійності, схеми установок та електричні схеми 
управління, що застововуються для опалення в замкнених та 
відкритих системах на різних об'єктах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64159  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Олег Олександрович, Галунько Валентин Васильович, Єщук 
Ольга Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Адміністративно-правове регулювання судово-
експертної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн 
Європейського Союзу, думок вчених в сфері адміністративно-
правового регулювання судово-експертної діяльності публічної 
адміністрації розкрито особливості сучасного адміністративно-
правового регулювання судово-експртної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64160  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимів Дмитро Ярославович  
 

Повне ім'я або 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 "Інвестиційне поле, його сутність і роль в 
інвестиційному зростанні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Науково обґрунтовано та доведено важливість реалізації новаційного 
економічного середовища - інвестиційного поля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64161  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамонтова Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Домик в квартире"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64162  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганкова Валерія Валеріївна, Щербатих Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Дизайн інтер'єру "UROOM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64163  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Людмила Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Аудит агропромислових підприємств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник дає можливість забезпечити отримання 
теоретичних та практичних знань з дисципліни "Аудит 
агропромислових підприємств". Посібник містить теоретичну частину, 
контрольні питання для самоперевірки, тести та практичні завдання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64164  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вермінський Володимир Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування пісні "Сніги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64165  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимів Дмитро Ярославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фінансовий механізм інвестиційного зростання: 
теоретичні основи та організаційно-економічна структура"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За результатами дослідження поглиблено розуміння сутності та ролі 
інвестицій та інвестиційного зростання в економічних процесах. 
Створено та обґрунтовано новаторську концепцію та організаційно-
економічну модель.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64166  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Елен Ви (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Комплект наклеек для оглавления 
Библии по методу Елен Ви"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автором розроблений комплект наклейок для змісту Біблії по методу 
Елен Ві, який можна застосовувати для будь-яких видань Біблії. 
Комплект містить авторську зміст-закладку, 39 закладок-наліпок для 
Старого Заповіту, 27 закладок-наліпок для Нового Заповіту з 
удосконаленою формою змісту і інструкцією.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64167  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гейна Костянтин Миколайович, Кутіщев Павло Сергійович, Шерман 
Ісаак Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Екологічна трансформація Дніпровсько-Бузької 
гирлової системи та перспективи рибогосподарської експлуатації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені результати багаторічних досліджень впливу екологічних 
трансформацій штучного походження на гідроекосистеми пониззя 
Дніпра та Дніпровсько-Бузького лиману.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64168  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Феномен 
взаємного обтяжування клінічного перебігу виразкової, 
жовчнокам'яної хвороб і вторинного панкреатиту при їх поєднанні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64169  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович, Хомутова Катерина Валеріївна, 
Христуленко Андрій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Фізіко-хімічна 
діагностика поєднаних захворювань органів 
гепатопанкреатодуоденальної системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64170  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ступаченко Олег Миколайович, Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Клініко-
діагностичний симптомокомплекс Ступаченка-Куніцького"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64171  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Людмила Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Бухгалтерський облік: ділова гра "Хто хоче бути 
бухгалтером?"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Це інтерактивний метод навчання, який містить навчальні елементи 
та спрямований на підвищення теоретичного та практичного рівня 
знань при викладанні дисципліни професійного напрямку підготовки 
фахівців і розрахований для економічних вузів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64172  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукшин 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Железный путь. Начало"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64173  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беззабава Ярослава Валеріївна (Аделаіда Шварц (Adelaide Schwartz))  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "Іван та Ребека гуляли містом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64174  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беззабава Ярослава Валеріївна (Аделаіда Шварц (Adelaide Schwartz))  
 

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 "Подивмометр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64175  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беззабава Ярослава Валеріївна (Аделаіда Шварц (Adelaide Schwartz))  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "До", а потім "після" весілля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64176  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беззабава Ярослава Валеріївна (Аделаіда Шварц (Adelaide Schwartz))  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "Ранок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64177  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Тетяна Іванівна, Павлюк Клавдія Василівна, Черевиков 
Євген Леонідович, Богдан Іван Віталійович, Степанова Олена 
Вікторівна, Гуменюк Василь Васильович, Іголкін Ігор Васильович, 
Овчарова Любов Петрівна, Іванова Ірина Миколаївна, Осипенко 
Марина Валеріївна  

 

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 
"Публічно-приватне партнерство як складова стратегії 
співробітництва держави з міжнародними організаціями та 
транснаціональними компаніями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64178  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Небрат Вікторія Василівна, Супрун Наталія Анатоліївна, Петроє 
Ольга Михайлівна, Аблов Андрій Сергійович, Кудласевич Ольга 
Миколаївна, Дідківська Леся Володимирівна, Корніяка Олександр 
Володимирович, Чистякова Світлана Валеріївна, Горін Назар 
Олегович, Сливка Тетяна Олександрівна, Гордіца Кароліна 
Адольфівна, Боднарчук Тетяна Леонідівна, Степенко Наталія 
Василівна, Бєляєва Валентина Миколаївна  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Еволюція концепцій економічного розвитку у вітчизняній 
економічній науці (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито еволюцію теоретичних поглядів на джерела, соціально-
економічні механізми та пріоритети економічного розвитку під 
впливом технологічного прогресу, екологічних обмежень, 
соціокультурних детермінант, ідеологічних та політичних імперативів, 
екзогенних викликів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64179  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітлінський Вальдемар Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Учет объективно-субъективной структуры риска в принятии 
решений в финансово-экономической сфере"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Витлинский В.В. Учет объективно-субъективной 
структуры риска в принятии решений в финансово-экономической 
сфере // Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных 
Системах: Труды Международной Научной Школы МА БР - 2014. 
(Санкт-Петербург, 18-20 ноября, 2014 г.) / ГОУ ВПО "СПбГУАП". 
СПб., 2014. - 332 с., с. 318-324. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64180  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні аспекти моделювання попиту і суб'єктивних 
просторів споживчої поведінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Катуніна О.С. Теоретичні аспекти моделювання 
попиту і суб'єктивних просторів споживчої поведінки / О.С. Катуніна // 
Моделювання та інформаційні системи в економіці. - К.: КНЕУ, 2013. - 
№ 88. - с. 138-150. 

 

Анотація   

У роботі проаналізовано сучасні підходи до розробки інструментарію 
прогнозування попиту і поведінки споживачів на базі моделювання 
суб'єктивних просторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64181  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскунова Олена 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)  Монографія "Моделювання управлінських рішень щодо розвитку 
малого підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Піскунова О.В. Моделювання управлінських рішень 
щодо розвитку малого підприємництва : монографія / О.В. Піскунова. - 
К.: КНЕУ, 2010. - 334 с. 

 

Анотація   

У праці репрезентовано математичні моделі функціонування та 
розвитку малих підприємств, призначені для аналізу ефективності 
важелів державного регулювання розвитку малого підприємництва в 
Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64182  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Олег Валентинович  
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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 "Дослідження економічної ефективності інвестування для 
відтворення родючості ґрунтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дослідження економічної ефективності інвестування 
для відтворення родючості грунтів / О.В. Ткач // Моделювання та 
інформаційні системи в економіці. - К.: КНЕУ, 2012. - № 87. - с. 247-258. 

 

 

Анотація   

У статті розроблено математичну модель економічних процесів 
відтворення родючості ґрунтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64183  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кмитюк Тетяна 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 "Математичні методи та моделі встановлення матеріального 
заохочення викладачів за результатами інноваційної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Математичні методи та моделі встановлення 
матеріального заохочення викладачів за результатами інноваційної 
діяльності [Електронний ресурс] / Т.Л. Кмитюк // Ефективна 
економіка, 2014. - № 7. - Режим доступу до журналу: 
http:economy.nayka.com.ua 

 

Анотація   

Досліджено основні аспекти мотивації та стимулювання інноваційної 
діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ та виділено основні 
види мотивації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64184  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любимов Анатолій Якович, Кудряшов Володимир Олексійович, 
Грабовський Олег Вікторович, Богун Володимир Данилович, 
Добровольська Світлана Василівна, Кудряшов Сергій Володимирович  

 

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)  Навчальний посібник "Електроніка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Любимов А.Я., Кудряшов В.О., Грабовський О.В., 
Богун В.Д., Добровольська С.В., Кудрящов С.В. Електроніка. 
Навчальний посібник. - Одеса: ТОВ "ПЛУТОН", 2015. - 413 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64185  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Володимир Юрійович, Севастьянов Володимир 

Миколайович, Грабовський Олег Вікторович, Кудряшов Володимир 

Олексійович, Ігнатенко Олександр Григорович, Волянський Сергій 

Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник"Умовні графічні позначення на електричних схемах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Умовні графічні позначення на електричних схемах. 

Довідник / В.Ю. Кучерук, В.М. Севастьянов, О.В. Грабовський,  

В.О. Кудряшов, О.Г. Ігнатенко, С.В. Волянський; За загал. ред.  

Л.В. Коломійця; Одеська державна академія технічного регулювання 

та якості. - Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. - 116 с. 
 

Анотація   

Довідник призначений для використання студентами технічних 

спеціальностей у курсовому та дипломному проектуванні.   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64186  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дащенко Олександр Федорович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Свинарьов 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 "Теоретические основы инженерной механики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теоретические основы инженерной механики : 
Учебник / А.Ф. Дащенко, Л.В. Коломиец, Ю.Н. Свинарев - Одеса : ФЛП 
Бондаренко М.А., 2015. - 656 с.: 358 ил., 14 табл., 58 библиогр. назв. 

 

Анотація   

Розглянуті основні положення інженерної механіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64187  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна, Шевцов Андрій Гаррієвич, Карпенко 
Станіслав Романович, Габер Антоніна Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Групове експертне оцінювання та компетентність 
експертів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Величко О.М., Коломієць Л.В., Гордієнко Т.Б., 
Шевцов А.Г., Карпенко С.Р., Габер А.А. Групове експертне оцінювання 
та компетентність експертів / За загал. ред. д-ра техн. наук  
Величка О.М. - Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. - 286 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячена теорії та практиці застосування групового 
експертного оцінювання проблемних питань і оцінювання 
компетентності експертів у сфері стандартизації, метрології та вищої 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64188  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебединська Людмила Олександрівна, Коломієць Леонід 
Володимирович, Грабовський Олег 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)  Навчальний посібник "Основи технічного регулювання і оцінки 
відповідності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л.О. Лебединська, Л.В. Коломієць, О.В. Грабовський. 
Основи технічного регулювання і оцінки відповідності. Навчальний 
посібник. - Одеса : Видавничій Дім "СтандартЪ", 2015. - 250 с. 
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Анотація   

Посібник містить питання теорії й практики проведення робіт в галузі 
технічного регулювання та оцінки відповідності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64189  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведенко Борис Іванович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Квасніков Володимир Павлович, Грабовський Олег 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)  Навчальний посібник "Основи електроніки на базі програми 
схемотехнічного моделювання "MULTISIM"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи електроніки на базі програми схемотехнічного 
моделювання "MULTISIM". Навчальний посібник / Медведенко Б.І., 
Коломієць Л.В., Квасніков В.П., Грабовський О.В. - Одеса : Бондаренко 
М.О., 2015. - 370 с. 

 

Анотація   

Стисло викладено основні принципи побудови електронних 
інформаційно-вимірювальних систем, типи та методи обробки 
електричних сигналів, аналіз пристроїв за постійним струмом в 
частотній та часовій областях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64190  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Леонід 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)  Навчальний посібник "Похибки засобів вимірювань медичного 
призначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломієць Л.В. Похибки засобів вимірювань 
медичного призначення : Навчальний посібник. - Одеса : ТОВ 
"Плутон", 2015. - 40 с. 

 

Анотація   

В посібнику викладені теоретичні основи похибок засобів вимірювань 
медичного призначення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64191  
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Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

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 "Дракончик 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як ескіз та 
стилізоване зображення дракона.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64192  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Грабар Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму з робочою назвою "Клара" 
("Clara")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір, який представлений у вигляді сценарію 
мультиплікаційного фільму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64193  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Згуровський Михайло Захарович, Якименко Юрій Іванович, 
Субботіна Людмила Григорівна, Шишолін Андрій Павлович, Болієва 
Ольга Іванівна, Юдкова Ксенія Володимирівна, Сидоренко Сергій 
Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Модель міжнародного трансферу (експорту) освітніх 
послуг українським ВНЗ за схемою франчайзингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Механізм реалізації франчайзингової моделі міжнародного трансферу 
(експорту) освітніх послуг через залучення до партнерства із 
національним державним ВНЗ іноземних освітніх установ шляхом 
укладання договорів особливого типу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64194  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Владислав Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Концепт сервісу "Легкомобіль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Загальний опис, принципи та структура послуг сервісу "Легкомобіль".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64195  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Владислав Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Статті про проект "Легкомобіль" № 1-5"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект описують проект "Легкомобіль" з різних сторін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64196  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицький Олександр Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Зображення логотипу "SPE TES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення логотипу складається з малюнка, посередині якого 
знаходиться коло, яке схоже на колесо, що знаходиться на білому фоні, 
розподілене на дві частини, верхня частина якого нагадує частину 
звичайного колеса для візка із чорними контурами та на якій 
відображені три англійські літери "S","P","E" чорного кольору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64197  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітрясова Олена 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)  Навчальний посібник "Хімічна екологія" ("Хімічні основи екології")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладено основні принципи хімічної 
екології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64198  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обідник Микола Дем'янович, Демчук Сергій Васильович, Гаврилюк 
Роман 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 додаток "English for you" 
("E4U")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для вивчення іноземних слів за допомогою 
механізмів зорової пам'яті та мимовільного запам'ятовування 
інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64199  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рослик Ірина Геннадіївна, Висоцький Олександр Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для ПЕОМ "Симплекс" для 
оптимізації складу багатокомплексних систем" ("Програма 
"Симплекс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для оптимізації багатокомплексних систем, коли 
вивчаються вплив складу матеріалу, розчину, речовини та інші 
властивості. Програма дозволяє розрахувати коефіцієнти 
поліноміальних моделей другого, неповного третього, третього та 
четвертого порядку за даними реалізації симплекс-гратчастих планів 
експерименту, перевіряти адекватність одержаних моделей та ізолінії 
на симплексі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64200  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родюк Богдан Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних сценаріїв "The last night of Ludwig II of Bavaria" 
(на чотирьох мовах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Даний літературний твір створено у вигляді сценаріїв для анімаційного 
фільму в жанрі "артхаус-нуар" на 4-х мовах, а саме українській, 
російській, англійській та німецькій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64201  
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Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Наталія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сборник стихов "Игры в любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складений з 63 віршованих творів різних форм і жанрів, у яких 
автор висловлює своє духовно-моральне осмислення та переживання 
дійсності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64202  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таран Олександр Віталійович  
 

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 "Ума палата"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64203  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Наталія Григорівна, Гришкан Сергій Олександрович, 
Улько Наталія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис твору "Практичне керівництво для психологів та соціальних  
працівників". Соціально-психологічна допомога дітям та їхнім сім'ям, 
тимчасово переміщеним в регіони України з тимчасово окупованих 
територій і районів проведення антитерористичної операції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Теоретичні основи надання психологічної допомоги дітям та дорослим, 
що перебувають у кризових ситуаціях. Представлена техніка 
подолання кризових станів, практичні рекомендації батькам, 
соціальним працівникам та вчителям, щодо надання психологічної 
допомоги дітям.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64204  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левик Анастасія Василівна, Сідорова Олена Ігорівна  
 

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 коробки для цукерок 
"Чарівний павич"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64205  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломенко Анна Гідаятівна, Кузнецова Ірина Олексіївна, 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 наземного громадського транспорту 
(автобусах, тролейбусах, трамваях) у вікторіанському стилі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64206  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гегер Анна Дмитрівна  
 

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 кресленнями "Концептуальна модель "Рекурсивний календар"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Загальною концепцією календаря є суміщення двох загальних систем 
на основі принципів рекурсивності. Календар складається із основи та 
висувного елемента.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64207  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голік Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система розпізнавання нерухомих дактилем 
української жестової мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма реалізує запропонований автором алгоритм розпізнавання 
дактилем на основі поетапного звуження множини можливих 
розв'язків. Програма розроблена у середовищі С# і працює в режимі 
реального часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64208  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Карев Станіслав Володимирович, 
Шуба Євгеній Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Використання добавки водневмісного газу для покращення 
показників роботи сучасного бензинового двигуна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розглянуто результати досліджень впливу водневмісного газу 
на паливну економічність і екологічні показники сучасного 
бензинового двигуна. Об'єктом експерементальних досліджень є 
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бензиновий двигун із системою впорскування палива та зворотнім 
зв'язком 6Ч 9,5/6,98.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64209  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрашевський Олег Львович, Алєксєєнко Олександр Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Комплексна модернізація тягового електричного двигуна ТЛ-2К та 
можливі ризики під час його реалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Під час розробки й впровадження комплексної модернізації тягових 
електродвигунів ТЛ-2К через різні фактори виникають організаційно-
технічні ризики. За результатами аналізу в роботі були побудовані 
теоретико-множинні моделі як фактори ризиків і безпосередні ризики, 
які перебувають у межах 0,1.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64210  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Шуба Євгеній Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Уточнення методики розрахунку робочого процесу 
бензинового двигуна за роботи в режимі малих навантажень з 
добавкою водневмісного газу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

В статті розглянуто методику розрахунку робочого процесу 
бензинового двигуна, яка дозволяє розрахувати процес згорання при 
використанні добавки водневмісного газу H2/O2. Розрахунок проведено 
з використанням індикаторних діаграм отриманих при випробуванні 
двигуна МеМз - 245.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64211  
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Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Шуба Євгеній Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив добавки водневмісного газу на склад паливоповітряної 
суміші бензинового двигуна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто результати теоретичних досліджень впливу 
добавки водневмісного газу до повітряного заряду бензинового двигуна 
на склад паливоповітряної суміші.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64212  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Цюман Микола Павлович, Шуба 
Євгеній Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив добавки водневмісного газу до повітряного заряду на 
паливну економічність бензинового двигуна із системою 
впорскування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

В статті розглянуто результати досліджень впливу водневмісного газу 
на паливну економічність сучасного бензинового двигуна. Об'єктом 
експерементальних досліджень є бензиновий двигун із системою 
впорскування палива та зворотнім зв'язком 4Ч 7,65/7,56. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64213  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

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, 
фотографічний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Універсальний (багатофункціональний) 
лабораторний пристрій для випробування видів 3D друку (полімерами, 
керамікою, металом) і матеріалів для них"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена функціональна схема, фото, кінематична схема 
пристрою. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64214  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Євгеній Сергійович, Яскевич Владислав Олександрович, 
Яскевич Юрій 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 "Мінімізація логічної функції за допомогою 
діаграми Вейча"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пошук найбільш простої логічної формули булевої функції має велике 
значення при формуванні запитів до баз даних, у логічному 
програмуванні, в інтелектуальних системах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64215  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломатіна Оксана Андріївна, 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 "Редактор конфігурації YAML"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма являє собою клас на мові PHP. Клас реалізує методи читання 
конфігурацій, інтерпритацію у масив, редагування значень та запису в 
файл оновленої конфігурації. Скрипт зчитує данні рекурсивно, 
поглиблюючись до останнього рівня, і відтворює структуру даних в 
масиві даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64216  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломатіна Оксана Андріївна, 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 "Пошук квитків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма регулярно перевіряє надходження додаткових типів квитків 
чи поїздів на сайті онлайн резервування та придбання квитків 
Укрзалізниці. Після запуску програма імітує діяльність користувача. 
Програма може працювати у фоновому режимі, в сусідній вкладці. 
Після виявлення нових місць користувачеві виводиться повідомлення 
з назвою потяга, а в консолі виводиться повна інформація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64217  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сандій Альона Олександрівна, Лазарєв Юрій Федорович, 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 "Трикрокові розгонні алгоритми БІНС на 
основі рівняння Пуасона"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програмна модель безплатформної інерціальної системи орієнтації 
являє собою процедуру чисельного інтегрування рівнянь Пуасона 
трикроковими методами першого і другого наближень. Програмна 
модель дозволяє проводити дослідження системи орієнтації при різних 
законах руху та одночасно досліджувати алгоритми чисельного 
інтегрування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64218  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапегін Олександр Миколайович, Бугайов Дмитро Віталійович, 
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 "Мікромеханічна безплатформна система 
орієнтації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмна модель являє собою процедуру чисельного інтегрування 
вектора проекцій абсолютної кутової швидкості обертання основи, 
отриманих з інерціального вимірювального модуля МАХ211105. Як 
математичну модель орієнтації об'єкта було обрано кінематичне 
рівняння Пуасона та вектор Ейлера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64219  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапегін Олександр Миколайович, Романов Микола Олександрович, 
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 на базі 
динамічно налагоджених гіроскопів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмна модель безплатформної інерціальної системи орієнтації 
являє собою процедуру чисельного інтегрування прецесійних рівнянь 
динамічно настроюваних гіроскопів, задля формування вхідних 
сигналів алгоритму орієнтації, побудованого на векторі Ейлера та 
кінематичному рівнянні Пуасона багатокроковими методами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64220  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеблатов Роман Васильович (Роман Ангелис)  
 

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 "Научи меня жить"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64221  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник малюнків "Monkey sweets"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серія малюнків складається з ілюстрацій, зображення мавпи та 
оригінального виконання словесного позначення "Monkey sweets", в 
яких втілено оригінальний творчий задум автора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64222  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "SVITANOK"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64223  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "1986"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64224  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "VIDLIK"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64225  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "OTHER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64226  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биковський Олег Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Зварювання, різання й контроль якості під час 
виробництва металоконструкцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику висвітлено технологію зварювання і термічного різання, 
розглянуто сучасне вітчизняне та імпортне устаткування для цих видів 
обробки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64227  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 
Бояр Вікторія Іванівна, Гоменюк Оксана Олексіївна  

 

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 "Національно-патріотичне виховання 
основний чинник розвитку Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального 
Туризму різних напрямків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Сприяння вихованню та розвитку почуття патріотизму у населення 
України з використанням Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального 
Туризму різних напрямків при туристичних відвідуваннях історичних 
місць та вивченню історико-культурної спадщини нашої країни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64228  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

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 науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Реабілітація Жінок та Дітей, як необхідна 
та важлива складова Інклюзивного реабілітаційно-соціального 
Туризму різного напрямку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жіночий інклюзивний туризм та туризм для дітей-інвалідів - вид 
реабілітації з урахуванням жіночої та дитячої психології, для 
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відновлення, покращання самопочуття та виходу з важкої стресової 
ситуації, пов'язаної з захворюванням та наслідками лікування, для 
відчуття потрібності в соціумі, тяги до життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64229  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 
Макаренко Світлана Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Мотивація - основний та необхідний 
чинник розвитку Реабілітаційного потенціалу з урахуванням надання 
Реабілітаційних та Соціально-Психологічних послуг для осіб, які їх 
потребують"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянута тема мотивації інваліда як основного і необхідного чинника 
оздоровлення, реабілітації, інклюзивної освіти, професійної 
реабілітації, трудової, фізично-оздоровчої, соціальної, психологічної 
реабілітації з поєднанням інклюзивного реабілітаційно-соціального 
туризму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64230  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "СПЛАЙН-МЕТОДИ І NURBS-ТЕХНОЛОГІЇ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Описуються методи побудови математичних моделей складних 
геометричних об'єктів за допомогою сплайн-методів і NURBS-
технологій. Розглянуті методи і алгоритми моделювання кривих ліній і 
криволінійних поверхонь та операцій над ними сплайнами 3-го, 4-го, 5-
го ступенів і NURBS-технологій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64231  
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Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беник Наталія Григорівна, Ковбатюк Марина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Adaptation 1.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення базується на визначенні рівня адаптивності 
підприємства до змін зовнішнього середовища за допомогою 
розрахунку інтегрального коефіцієнта адаптивності, відповідно до 
величини якого формується система інструментів адаптації та 
впроваджується раціональний напрям адаптації, оцінка ефективності 
застосування якого проводиться за допомогою інтегрального 
коефіцієнта ефективності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64232  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балян Ануш Валеріївна, Дем'ян Ярослава Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Аналіз залучення 
іноземних інвестицій у Закарпатську область"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз надходження іноземних інвестицій у Закарпатську 
область, показано, що частка інвестицій у аграрний сектор економіки 
України є невеликою і основними джерелами інвестування в області є 
кредити банків та приватні кошти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64233  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Леся Олександрівна (Lesya nZ)  
 

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 "Різдвяні мрії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64234  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MALIKA (псевдонім), Андрей Соколов (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 "Кліп "МАЛИКА-ВИНОВАТЫЙ ТЫ!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64235  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MALIKA (псевдонім), Андрей Соколов (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 "Кліп "МАЛИКА в детском приюте"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64236  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олюхнич Божена Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу 
"IMPERATRICE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64237  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталья Пересвет (псевдонім), Владимир Пересвет (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Тучкарик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казкове оповідання для дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64238  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталья Пересвет (псевдонім), Владимир Пересвет (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Пешком под стол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казкове оповідання для дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку. В збірці 31 оповідання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64239  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталья Пересвет (псевдонім), Владимир Пересвет (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Лысый ежик и тайный мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казкова повість для дітей молодшого шкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64240  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владов Віталій Юрійович, Гребінник Олексій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Окай ЦМС" ("Окай")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Окай ЦМС" - це програма, що представляє 
інструменти для додавання, редагування та видалення інформації на 
веб-ресурсі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64241  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серебряков Владислав Михайлович, Яковлєв Ігор Анатолійович  
 

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 "Опис програми (соціальна мережа для автомобілістів) 
НАМБЕРЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір пояснює основні функції та алгоритм роботи з програмою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64242  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Ірина Миколаївна, Глазирін Іван 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 формування фахових знань майбутніх 
учителів фізичної культури "KontrolTest"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Має два режими подібної структури: навчальний і тестувальний, 
складається з 3794 тестових завдань. По завершенню тестування 
видається результат, де зазначено кількість правильних відповідей, їх 
відсоток, кількість балів, загальний час, витрачений на вирішення 
тестів та середній час на одне питання. У режимі навчання є 
можливість бачити правильну відповідь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64243  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Олена 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 "Комп'ютерна програма для визначення 
конструктивних елементів валів редукторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64244  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лимар Володимир Анатолійович, Шабля Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Науково-теоретичні засади 
створення і функціонування сільськогосподарських виробничо-
збутових кооперативів в галузі баштанництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розкрито основні організаційно-правові проблеми формування 
кооперативного руху в аграному секторі Укпраїни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64245  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стес Ломовська (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)  Збірник поезії "Про кохання - ані слова!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64246  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Типичный сценарий телепередачи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Телевізійний проект включає в себе реаліті-шоу у вигляді 
багатофункціональних змагань серед людей з обмеженими фізичними 
можливостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64247  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Олег 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)  Вірш та ноти "Єднай, свободо!"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

336 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64248  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталя Уварова (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Баніта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладач університету дізнається, що він ВІЛ-інфікований і його 
життя водночас змінюється.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64249  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шквірін Дмитро Леонідович (Шквирин Дмитрий Леонидович)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Дизайн та форма етикеток "КИАРМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64250  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Непиталюк Аркадій Анатолійович, Горбик Роман Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Припутні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64251  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Париж в подарочной упаковке. (Записки жены Его 
Превосходительства)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга про Париж написана людиною, яка прожила в ньому довгі роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64252  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Вірш "Коммерческое предложение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64253  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Анжеліка Володимирівна, Гладкова Ольга Миколаївна, 
Соколянський Олександр Володимирович  

 

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 "Віддалена лабораторія проектування 
вбудованих систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації проектування вбудованих 
систем управління рухомими платформами за допомогою вирішення 
таких проблем, як: пошук інформації про готові апаратно-програмні 
платформи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64254  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Макаричев Максим  Володимирович, Чуприніна 
Ольга Анатоліївна, Зелінський Олександр 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 "TPP-Reporter"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64255  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Зелінський Олександр Вікторович, Почечуєв Сергій 
Сергійович  

 

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 "TPP-HelpDesk"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64256  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

339 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Макаричев Максим  Володимирович, Почечуєв Сергій 
Сергійович  

 

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 "TPP-Transactor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64257  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Макаричев Максим  Володимирович, Почечуєв Сергій 
Сергійович  

 

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 "TPP-Authorizer"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64258  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ювелірна колекція "Тяжіння"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64259  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Людмила Трие (псевдонім)  
 

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 "Норма Джин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'єса розпочинається з того, що психіатр, доктор Генрі Уолтер, 
намагається врятувати від самогубства відому голівудську кіноактрису 
Мерлін Монро.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64260  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воловик Ігор Анатолійович, Бейлінов Давид Олександрович, 
Нечипорук Олена Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Робот" (версія 1.0)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64261  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Михайло Васильович, Говсеєв Дмитро Олександрович, 
Грідчин Сергій Васильович, Ворона Роман 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)  Наукова стаття "Алгоритм діагностики доброякісних захворювань 
матки, на основі даних імуногістохімічного аналізу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64262  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 
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 "Комбат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64263  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 
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 "Крейзі вата"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64264  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

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 "Карпати-Паті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64265  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

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 "Благодать небес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64266  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

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  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий науковий твір "Методи та моделі підвищення 
ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних 
систем на базі оптимальної фільтрації" ("Підвищення ефективності 
функціонування ІТС на базі оптимальної фільтрації")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено метод та аналітичну модель синтезу оптимальних систем 
цифрової фільтрації різних класів сигналів, що базуються на кусково-
регресійній апроксимації часових характеристик інформаційного 
сигналу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64267  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофіменко Вікторія Миколаївна  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій до мультиплікаційного (анімаційного) фільму 
"Дівчисько і змій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія маленької дівчинки і повітряного змія, їх протистояння. Історія 
формування в людини віри в себе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64268  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут програмних систем Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика оцінювання витрат на супровід 
прикладного програмного забезпечення комп'ютерних систем / П.І. 
Андон, П.П. Ігнатенко, І.П. Сініцин, О.О. Слабоспицька. - Київ, 2015. - 
68 с. - (Препр. / НАН України, Ін-т програмних систем; 2015-1). 

 
Анотація   

Запропоновано методи оцінювання функціонального розміру ППЗ, що 
модифікується під час супроводу, як на підставі відомого розміру 
всього ППЗ, так і безпосередньо. Розроблено процедури застосування 
моделей СОСОМО ІІ.2000 4 Б. Боема і WebМО Д. Ріфера, а також 
методу Д. Клірі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64269  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акіньшин Валерій Дмитрович, Григоренко Костянтин Васильович, 
Частоколенко Ігор Павлович  

 

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 "Вища математика" (частина 1)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний підручник присвячений актуальній проблемі вивчення вищої 
математики у навчальних закладах цивільного захисту. Він написаний 
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для спеціальної аудиторії - курсантів та студентів пожежно-технічних 
спеціальностей вишів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64270  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разумовський Костянтин Веніамінович, Розумовський Артем 
Костянтинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Директивные оптические медитации. Способы 
реабилитации травматических, постинсультных и психогенетических 
(наследственных) заболеваний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психофізична проблема є основною для розуміння суті процесів 
мислення, пам'яті, свідомості, психіки і психосимантики  
людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64271  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разумовський Костянтин Веніамінович, Разумовський Артем 
Костянтинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как устроен Разум вселенной? Методология бессмертия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У книзі наводиться неупереджений аналіз давніх філософських, 
релігійних і медичних теорій і їх інтеграції з сучасними науковими 
теоріями і термінологією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64272  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разумовський Костянтин Веніамінович, Разумовський Артем 
Костянтинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основы психосоматической медицины. 
Психосоматическая мануальная терапия. Учебное пособие. Часть 
первая"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник викладений так, щоб учень, який не має вищої медичної 
освіти, в доступній формі отримав знання про анатомію, фізіологію, 
патологію, ембріологією, біодинамічний і біохімічний підходи в ПМ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64273  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разумовський Костянтин Веніамінович, Разумовський Артем 
Костянтинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Оздоровительная система Tremass valeo-fitness 
- для позвоночника и хронических возрастных заболеваний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник по валеофітнесу, в якому розкриваються 
таємниці давньої медицини Індії, Тибету і Китаю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64274  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

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)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення з включенням 
словосполучення "Золотий плуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64275  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексеєва Наталія Дмитрівна  
 

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)  Сценарій "Безталанна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64276  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексеєва Наталія Дмитрівна  
 

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)  Сценарій "По-модньому"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64277  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексеєва Наталія Дмитрівна  
 

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)  Сценарій "Назар Стодоля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64278  
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Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шулдик Галина Олексіївна, Шулдик Анатолій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Становлення особистості студента: 
психологічний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64279  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Галушко Сергій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник-практикум "Екологічна та хімічна безпека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64280  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заїка Оксана Володимирівна, Махомета Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Проективна геометрія та методи зображень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64281  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасенко Віктор Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Сотворение украинского мира в России"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга науково переконливо показує багатотисячну присутність 
українських слів в російській мові. З допомогою словотворних речень 
показано правильність та неправильність запозичених в російську 
мову слів. Показані Закони виникнення та будови української та 
російської мов, та як ними користуватись. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64282  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубогай Олександра Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Щоденник розвитку та здоров'я 
школярів 6-12 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

С позицій особистісно орієнтованого підходу розглядаються критерії 
оцінювання рівня психофізичних та рухових можливостей молодших 
школярів до навчання у відповідному класі, пропонуються нові 
корекційні підходи в системі "сім'я - школа" для формування 
гармонійності фізичного розвитку та рівня рухової активності учнів 1-6 
класів засобами фізичної культури на уроках та в позаурочний час. 
Для вчителів, батків, вихователів, шкільних медичних працівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64283  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Тарас Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, літературний 
письмовий твір розважального характеру, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "101 правило ТОП ведущего праздников. Серия 
"Записки тамады"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для використання в колах організації і професійного 
проведення святкових заходів будь-якого формату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64284  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

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, складений твір, літературний 
письмовий твір, похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад твору "Drinking card game "Budmo!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художні карти для застольної гри "Будьмо!".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64285  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

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, 
похідний твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад твору "Застольная игра "Будьмо!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художні карти для застольної гри "Будьмо!".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64286  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танський Георгій Володимирович  
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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)  Рукопис книги "Історичні постаті за часів "Паліївщини" у 
Правобережній Русі-Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дебютному виданні українського дослідника Георгія Танського 
подано біографії найвидатніших діячів національно-визвольного 
повстання 1700-1704 років, яке отримало назву Паліївщина. Описано 
зразки найпоширенішої зброї усього періоду існування козацтва. 
Матеріалом для написання статтей послужило декілька десятків 
першоджерел та досліджень вітчизняних та закордонних науковців. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64287  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марі Де Жордан (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 "Коханка Лобстера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64288  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герман Константин Константинович, Карчинський Віктор 
Олександрович  

 

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)  Опис з фотографіями "Використання квадроциклів під час бойових 
дій АТО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Квадроцикли з дистанційним керуванням, які пропонуються у рамках 
цього твору, дозволяють суттєво зменшити втрати особистого складу 
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ВСУ. Це досягається тим, що керування ним відбувається на відстані. 
Тим самим при розмінуванні мінних полів, коли відбувається наїзд на 
передні, чи задні колеса квадроциклу, вибух відбувається не в 
присутності людини. Крім того ефективно його використання при зборі 
поранених у нейтральній зоні, котра прострілюється противником.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64289  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мисливий Валентин Михайлович, Карчинський Віктор 
Олександрович, Загородній Сергій Вікторович, Кулаков Сергій 
Артурович, Ларийчук Сергій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з фотографіями "Коляска інвалідська, яка дозволяє 
пересуватись по сходинках"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інвалідна коляска, яка пропонується у рамках цього твору, дозволяє 
інваліду в колясці пересуватись по сходинках самостійно без чиєїсь 
допомоги. На пропонованому виробі це здійснено за рахунок того, що 
на передній та задній частинах коляски закріплені хрестовини. 
Передня хрестовина з'єднана з колесом, яке штовхає інвалід для руху 
велосипедним ланцюгом. Для полегшення руху між колесом та 
хрестовиною конструктивно вмонтована велосипедна передача один до 
десяти (1:10). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64290  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сказка входит в дом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня покликана навчити дітлахів вірити в здійснення мрій, а дорослих 
пригадати, як воно жити в очікуванні дива. Та змусити одних знову 
повірити в казку, а інших пронести цю віру через все життя. Чари й 
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дива поруч, тільки придивись. Слова й мотив пісні дуже прості та 
легко запам'ятовуються. Від неї віє добром і позитивом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64291  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Непомнящих Євгенія Володимирівна, Балян Ануш Валеріївна, 
Лук'янчук Людмила Володимирівна, Чіркінян Наре Жирайрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія аграрних наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Науково-практичний майстер-клас "Agrolectures" 
("Майстер-клас "Agrolectures")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Багатство України - в її аграрній історії, сьогоденні та в аграрному 
майбутньому. Цінність, яку створюють наші аграрії важливо зберегти 
та передати наступним поколінням. Мета - показати labore et scientia - 
працю українських аграріїв та передати знання науковців з допомогою 
твору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64292  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Галина Іванівна, Музикіна Світлана Ігорівна, Музикін 
Михайло Ігорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Перспективи існування 
вузькоколійної залізниці на Закарпатті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У творі наведена детальна характеристика рухомого складу, який 
використовується на вузькоколійній залізниці Закарпаття, а також 
технічний стан та можливості експлуатації станцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64293  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кислий Дмитро Миколайович, Боднар Борис Євгенович, Капіца 
Михайло Іванович, Бобирь Дмитро Валерійович, Бульдович Дмитро 
Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для розрахунку 
раціональних режимів ведення поїзда тепловозами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Численні дослідження вчених показують можливість зниження 
споживання електроенергії на тягу поїздів на 5..20 % за рахунок 
застосування енергооптимальних режимів ведення потяга по ділянці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64294  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Вибір матеріалів для ремонту 
та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних 
споруд з урахуванням критерію сумісності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена проблемі раціонального вибору ефективних 
матеріалів для ремонту різних видів дефектів і пошкоджень, що 
виникають в різних умовах експлуатації штучних споруд з 
урахуванням забезпечення сумісності в ремонтній системі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64295  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Дизайн сайту за інтернет-адресою "www.SISHIK.NET"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дизайн сайту розроблений з урахуванням новітніх досягнень з пошуку 
необхідних клієнту товарів та послуг відповідно до складеної заявки на 
сайті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64296  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна  
 

Повне ім'я або 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 люблю тебе Вкраїно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64297  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моя сім'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64298  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна  
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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 "Журавлі Вкраїни" ("Журавлі")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64299  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімпл Тач" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення візуалізації білетів 
лотерей VLT Techno" ("VLT Techno")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення лотерей та візуалізації розіграшу 
білетів лотерей з метою здійснення відрахувань на благодійну 
допомогу, включаючи підтримку розвитку фізичної культури та 
спорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64300  
 

Дата реєстрації авторського права  29.02.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сітухо Олександр Іванович  
 

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)  Ілюстрація до опису інтелектуальної моделі "Парадигма 4А" 
("Paradigm 4А")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На ілюстрації представлено схематичне зображення структури 
діяльності суб'єкта господарювання в розумінні інтелектуальної моделі 
"Парадигма 4А / Paradigm 4a". Зазначена інтелектуальна модель 
описує емпірічний підхід до збору, обробки та використання інформації 
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господарюючим суб'єктом, вивчення закономірностей діяльності 
такого суб'єкта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64301  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саітов Муса Абубакарович, Собченко Микола 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 "Программное обеспечение 
"Автоматизированная система оплаты проезда и учета пассажиров в 
городском наземном и подземном общественном транспорте" 
("Программное обеспечение "АСОПиУПвГНПОТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення контролю та автоматизованого 
обліку таких даних: оплата проїзду, надання права проїзду пільговим 
категоріями пасажирів, рух грошових коштів між різними учасниками 
транспортних перевезень. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64302  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войнаровська Оксана Ігорівна, Савчук Валерія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Правове регулювання відносин осіб, що перебувають у 
"фактичному шлюбі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У творі відображено вивчення інституту "фактичного шлюбу", його 
правових наслідків, майнових та особистих  немайнових прав жінки і 
чоловіка у "фактичних шлюбних відносинах".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64303  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Они были первыми..." Посвящается 55-летию полета 
Юрия Гагарина в космос"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64304  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калашнікова Катерина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка для доросликів "Перли на сніданок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64305  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драглюк Олексій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс розробки радіоданих 
для радіостанцій, що використовують змінні позивні "Ребус-1" ("Ребус-
1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс створений для підвищення оперативності 
створення радіоданих при організації роботи засобами радіозв'язку в 
Збройних Силах України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64306  
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Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

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, 
фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Космогностика: принцип работы вселенского 
интернета"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі докладно описується принцип роботи всесвітнього інтернету.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64307  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолець Ольга Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір літератури "Громадська платформа "ЛЮДИ ДОПОМАГАЮТЬ 
ЛЮДЯМ" ("ЛЮДИ ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДЯМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує принцип роботи благодійного фонду - громадської інтернет 
платформи адресної допомоги непрацездатним членам сім'ї загиблого 
або зниклого безвісти внаслідок трагічних подій на Майдані і 
військових дій на Сході України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64308  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарічкова Марія Володимирівна, Соловйов Олексій Станіславович, 
Григорук Юлія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційний лист "Довідник кваліфікаційних 
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характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. 
Охорона здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначає і перерозпроділяє завдання і обов'язки спеціалістів фармації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64309  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарічкова Марія Володимирівна, Соловйов Олексій Станіславович, 
Григорук Юлія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації по визначенню потреб 
спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вдосконалює механізм визначення потреб спеціалістів у соціальних 
послугах і алгоритму їх надання. Сприяє створенню керованого ринку 
соціальних послуг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64310  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарічкова Марія Володимирівна, Соловйов Олексій Станіславович, 
Григорук Юлія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційний лист "Типова посадова інструкція 
уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Сприяє ефективному використанню персоналу і ліквідує недоліки у 
розподілі їх завдань і обов'язків. Може використовуватись у роботі 
науковців, керівників фармацевтичних підприємств, аптечних 
закладів, профспілок, громадських організацій і т. д.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64311  
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Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарічкова Марія Володимирівна, Соловйов Олексій Станіславович, 
Григорук Юлія 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)  Науковий твір "Інформаційний лист "Класифікатор професій ДК 
0003::2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та 
посадова інструкція "Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних 
питань". Вип. ДКХП - 78. Охорона здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сприяє ефективному використанню персоналу і ліквідує недоліки у 
розподілі їх завдань і обов'язків. Може використовуватись у роботі 
науковців, керівників фармацевтичних підприємств, аптечних 
закладів, профспілок, громадських організацій і т. д.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64312  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Олексій Володимирович, Глазкова Яна Василівна, 
Рибаченко Андрій Олексійович, Лучанінов Ігор Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙТІ ТІМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронної комерції "ITTStore"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64313  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усова Лідія Михайлівна (Лі - Августа)  
 

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 "Надія без надії" ("Ніколи не кажи Ніколи")  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

361 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає  музику до пісень у виконанні автора. Збірка творів - 
музичні твори фортепіанної музики та музики дзвонів створені як пісні 
і супровідна музика до вистави картин автора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64314  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна Система "Електронний 
рецепт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для впорядкування процесів, пов'язаних з 
виписуванням, обробленням, зберіганням та використанням даних про 
рецепти, а також процесів їх відпуску в аптечних мережах, що 
здійснюють відпуск препаратів за рацептами на пільгових умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64315  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуторов 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 "Експертна система "Періодограми" 
("Періодограми")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для аналізу економічних часових рядів на 
предмет виявлення в них прихованих періодичностей з подальшим 
прогнозуванням з урахуванням циклічної складової.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64316  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гур'єв Сергій Омелянович, Сацик Сергій Петрович, Нацевич Руслан 
Олександрович, Євдошенко В'ячеслав Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Схема прийняття 
клініко-організаційного рішення щодо виконання оперативних 
втручань постраждалим з політравмою з пошкодженнями довгих 
кісток внаслідок дорожньо-транспортних пригод"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований протокол оснований на оцінці тяжкості пошкоджень 
за шкалою ISS та тяжкості стану за шкалою TS.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64317  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гур'єв Сергій Омелянович, Близнюк Микола Дмитрович, Гуселетова 
Наталія Володимирівна, Печиборщ В'ячеслав Петрович, Сацик Сергій 
Петрович, Допіряк Олександр Володимирович, Заворицький Олег 
Олександрович, Іванов Володимир Ігорович, Іскра Наталія Іванівна, 
Йосипенко Ірина Орестівна, Крилюк Віталій Омелянович, Крилюк 
Олена Євгенівна, Кузьмін Валерій Юрійович, Кузьмінський Іван 
Володимирович, Курділь Наталія Віталіївна, Кушнір Віталій 
Андрійович, Максименко Максим Анатолійович, Новіков Федір 
Микитович, Падалка Віктор Миколайович, Синельник Світлана 
Василівна, Сличко Іван Йосипович, Танасієнко Павло Васильович, 
Шуригін Олександр Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів наукового характеру "Збірник 
протоколів диспетчеризації екстреної медичної допомоги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Особливістю уніфікованих протоколів екстреної медичної 
диспетчеризації є принципові зміни в організації роботи диспетчера з 
прийому виклику та диспетчера напрямку, з метою створення 
ефективної системи реагування на виклик абонента.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64318  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Fast протокол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Особливостями твору є клінічні ознаки поранення, вимірювання 
артеріального тиску та частота серцевих скорочень у постраждалих з 
пораненнями печінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64319  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гур'єв Сергій Омелянович, Сацик Сергій Петрович, Нацевич Руслан 
Олександрович, Євдошенко В'ячеслав Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Уніфікована 
протокольна схема надання медичної допомоги постраждалим з 
політравмою з пошкодженням довгих кісток внаслідок дорожньо-
транспортних пригод"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована уніфікована протокольна схема основана на принципі 
надання високоспеціалізованої медичної допомоги з урахуванням 
оцінки тяжкості стану постраждалого за стандартизованою системою 
оцінки TS (Trauma Score).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64320  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиволобцев Тимофій Митрофанович  
 

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 "Збірник віршів про кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64321  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Юлія Василівна, Сухова Лілія Леонідівна, Козлова Ольга 
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 "Активність альдегіддегідрогенази в печінці та серці 
щурів пубертатного віку та особливості її модуляції при стресі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64322  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Юлія Василівна, Сухова Лілія Леонідівна, Козлова Ольга 
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 "Вплив тестостерону на активність 
альдегіддегідрогенази у серці щурів різного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64323  
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Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крат Сергій Петрович, Крат-Яйла Катерина Сергіївна, Соболева 
Наталія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арктур" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління елотментами і цінами в 
Туризмі та Бронювання" ("Смартбукер", "Smartbooker")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64324  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туранський Валерій Федорович  
 

Повне ім'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 "БІЛИЙ ХОРТ. Шляхом до світлої мети"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок символізує політ хорта - України, шляхом перемоги. Білий 
колір означає, що Україна несе світло та добро. Напрямок польоту 
хорта спрямований зі сходу на захід по ходу сонця та відносно 
зображення сонячного кола і 12-ти знаків Зодіаку. Кожна чверть 
сонячного кола символізує малий герб України - Тризуб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64325  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатушенко Володимир Володимирович, Кавац Олена Олександрівна, 
Кавац Юрій Віталійович   

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IMPROVING IMAGE SPATIAL 
RESOLUTION"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу підвищення 
просторового розрізнення багатоканальних цифрових зображень на 
основі ICA- та WAVELET- перетворень. Програма може 
використовуватися при обробці та підвищенні інформативності 
цифрових знімків з аерокосмічних носіїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64326  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коряшкіна Лариса Сергіївна, Череватенко Антоніна 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 "OPTIMAL MULTIPLEX-PANTITIONING OF 
SETS" ("OMPS-2015")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма може застосовуватися для розв'язання різних задач теорії та 
практики: територіальна сегментація ринку послуг з урахуванням його 
кон'юнктури, дослідження конкуренції між сервісними центрами, 
виявлення їх реальної сфери діяльності, аналіз та сегментація 
відеозображень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64327  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фірстова Оксана Геннадіївна  
 
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 "6D eDucation Relax"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64328  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новоселов Сергій Павлович, Невлюдов Ігор Шакирович, Донсков 
Олександр Миколайович, Сичова Оксана Володимирівна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

367 

Повне ім'я або повне 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 автоматизації 
обліку товарно-матеріальних цінностей на промисловому 
підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє зберігати та систематизувати інформацію про 
наявні ТМЦ. Всі ТМЦ розподілено на групи. Передбачено захист 
інформації на рівні розподілення доступу до даних. Реалізована 
функція зберігання дій щодо додавання, видалення та зміни ТМЦ. 
Реалізовано пошук ТМЦ за різними умовами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64329  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушин Микола Іванович, Спіркіна Оксана Олексіївна, Чубіна Тетяна 
Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Правителі Київської Русі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Історія завжди буде об'єктивною, живою лише за однієї умови, коли 
розповідатиме про реальних людей, тих, які творили історичний 
процес, впливаючи на нього. Ви дізнаєтеся про видатних осіб - 
правителів Київської Русі - і отримуєте уявлення про Давньоруську 
державу ІХ-ХІІІ ст. у всьому розмаїтті її життя.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64330  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білякович Микола Олексійович, Мороз Валентин Валентинович, 
Бережнюк Володимир Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни 
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"Дорожні машини": Ч.І. Машини для влаштування основ і покрить. 
Для студентів денної і заочної форм навчання. Спеціальність 
7.05050308, 8.05050308 "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, 
меліоративні машини і обладнання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних вказівках наводяться практичні роботи для виконання 
по дисципліні "Дорожні роботи" по розділу "Машини для 
влаштування основ і покрить"  для студентів денної і заочної форм 
навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64331  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Корпач Анатолій Олександрович, 
Шуба Євгеній Васильович, Філоненко Олександр Дмитрович, 
Самойленко 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)  Стаття "Вплив добавки суміші водню з киснем на паливну 
економічність і токсичність бензинового двигуна в режимі холостого 
ходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розглянуто результати експериментальних досліджень впливу 
добавки водневмісного газу до повітряного заряду на паливну 
економічність і токсичність бензинового двигуна з карбюраторною 
системою живлення в режимі холостого ходу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64332  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Пісня "Подивись"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64333  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Пісня "Герої не вмирають"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64334  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Пісня "Наче уві сні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64335  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Пісня "Модний перець"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64336  
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Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчін Сковрон  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект зображень "Колекція головних уборів "VESELKA" 
("VESELKA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект зображень колекції головних уборів з трикотажного полотна, 
оздоблених цифровою графікою, стразами, металевими та скляними 
або пластиковими аксесуарами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64337  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серов Олексій Альбертович  
 

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 "Лоток передавальний кабіни касової"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена конструкція лотка передавального кабіни касової, яка 
призначена для передавання грошей, цінних паперів і предметів через 
захисну перешкоду між співробітниками організації та клієнтами в 
пунктах обміну валют, в операційних касах банків тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64338  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базалій Валерій Васильович, Зінченко Олександр Іванович, 
Лавриненко Олександр Іванович, Салатенко Володимир 
Никифорович, Коковіхін Сергій Васильович, Домарацький Євген 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Рослинництво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рослинництво: Підручник / В.В. Базалій, О.I. 
Зінченко, Ю.О. Лавриненко,  В.Н. Салатенко, С.В. Коковіхін, Є.О. 
Домарицький. - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 520 с.: іл. 

 

Анотація   

Викладено сучасні еколого-біологічні, агротехнічні, агрохімічні, 
організаційно-господарські та економічні основи рослинництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64339  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенець Андрій Володимирович, Марценюк Василь Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського 

 
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 OpenMRS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для надання допомоги практикуючим лікарям за 
спеціальністю "Акушер-гініколог" в діагностуванні можливого 
перебігу пологів, зокрема з метою виявлення небезпеки 
невиношування вагітності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64340  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куєв Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка статей "Тлумачення та практичне використання головних 
положень квантово-термодинамічної теорії гравітації у науково-
дослідній роботі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статтях, які увійшли до збірки, викладена квантово-термодинамічна 
теорія гравітації, що базується на уявленні про існування у просторі 
Всесвіту речової форми матерії, в якій протікають безповоротні 
процеси.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64341  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугайцова Анастасія 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)  Науково-методичний твір "Опитувальник структурних компонентів 
самодостатності (ОСКС)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опитувальник дозволяє реалізувати основні положення суб'єктивного 
підходу у дослідженні безпосередньо з опорою на вербальне оснащення 
матеріалу тесту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64342  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугайцова Анастасія 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)  Науково-методичний твір "Опитувальник ціннісних орієнтацій 
самодостатності (ОЦС)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Автором при створенні опитувальника були використані індуктивна та 
дедуктивна стратегії. Опитувальник дозволяє реалізувати основні 
положення суб'єктивного підходу у дослідженні безпосередньо з опорою 
на вербальне оснащення матеріалу тесту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64343  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцева Валентина Федорівна, Степанюк Марія Павлівна, Барсук 
Світлана Леонідівна, Бойко Ксенія Леонідівна  

 

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)  Навчальний посібник "Sail Safe"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику наведено навчальний матеріал, який сприяє вивченню 
англійської мови, необхідної для курсантів професійного спрямування 
"Судноводіння" при проходженні практики на суднах у портах і в морі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64344  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцева Валентина Федорівна, Шапар Юлія Сергіївна, Ліпшиць 
Лариса Володимирівна, Петровська Юлія Валеріївна, Петрушенко 
Олена Вікторівна, Фролова Олена Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Across the Ocean"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику наведено навчальний матеріал, який сприяє вивченню 
англійської мови, необхідної для курсантів професійного спрямування 
"Судноводіння" при проходженні практики на суднах у портах і в морі. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64345  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цепколенко Володимир Олександрович, Цепколенко Ганна 
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 "Неофіброліфтінг - алгоритм використання 
аутофібробластів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Неофіброліфтінг - ефективний і безпечний алгоритм інтенсивної 
регенерації шкіри з використанням аутофібробластів. Алгоритм 
складається з двох-трьох послідовних етапів, в залежності від ступеня 
виразності вікових змін шкіри.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64346  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Віктор Володимирович, Шпатенко Тетяна Вікторівна, 
Шпатенко Віктор 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)  Брошура "Режимы возбуждения и устойчивость работы синхронных 
генераторов". Системный подход к повышению эффективности 
генерирования и передачи мощности в больших энергосистемах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64347  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Баришевська Інна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Стратегічне управління розвитком аграрних 
підприємств регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64348  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Сирцева Світлана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Висвітлено теоретико-методичні засади та методичні рекомендації 
щодо формування, розвитку і відтворення системи ресурсного 
забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64349  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березюк Олег Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Математичне моделювання динаміки 
приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки 
твердих побутових відходів" ("MatМodel")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє чисельно розв'язувати системи диференціальних 
рівнянь методом Рунге-Кутта-Фельберга, що автоматично змінює крок 
інтегрування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64350  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНС-М Груп" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CMS Allzap"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розробки сайту в галузі торгівлі 
автозапчастинами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64351  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцева Ганна Павлівна (Нanna Maltseva), Павелко Олександр 
Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Следы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64352  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверчев 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)  Навчальний посібник "Організаційно-економічні аспекти 
інтенсифікації виробництва круп'яних культур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організаційно-економічні аспекти інтенсифікації 
виробництва круп'яних культур. Навчальний посібник / Аверчев О.В. - 
Херсон: Грінь Д.С., 2014. - 196 с. 

 

Анотація   

У посібнику викладено теоретико-методологічні, методичні та 
організаційні аспекти економічної ефективності вирощування 
круп'яних культур в умовах півдня України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64353  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Василь Ярославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Самая интересная книга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі викладені поради з розвитку людини. Книга являє собою 
компіляцію таких порад. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64354  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лимаренко Володимир 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 "Сборник песен Владимира Лимаренко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Я хочу огня", "Берег любви", "Она одна", "Белая ночь", "Любимая", 
"Где твои слова",  "Скоро повернусь", "Белый снег", "Тебе дарю", "Де 
тебе знайти", "В сердце моём", "Друзья", "Черноглазая", "Україна", 
"Нет, я не жду", "Ты спроси", "Это не любовь", "Капли дождя", 
"Зима", "Одинокая свеча", "Путь домой" та  ще 13 пісень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64355  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брітік Володимир Іванович, Гребінник Олена Юріївна, Путятін Євген 
Петрович, Кобзєв Володимир Георгійович, Семенець Валерій 
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 "Інформаційна система по відображенню 
даних у п'яти вимірному просторі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система відображення даних у п'ятивимірному просторі 
синтезує структурну візуалізацію на базі вектора характеристик 
вхідних та вихідних даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64356  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струтинський Богдан Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положення про Міжнародний 
мистецький фестиваль країн Карпатського регіону "КАРПАТСЬКИЙ 
ПРОСТІР" ("CARPATHIAN SPACE")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі (Положенні про фестиваль) визначаються організаційні засади 
та порядок проведення фестивалю. Положення складається із розділів: 
1. Загальні положення. 2. Організаційний комітет. 3. Місце та час 
проведення фестивалю. 4. Організація проведення фестивалю. 5. 
Учасники фестивалю. 6. Волонтери фестивалю. 7. Символіка 
фестивалю. 8. Фінансування та витрати фестивалю. 9. Відзнаки 
фестивалю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64357  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струтинський Богдан Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип Міжнародного мистецького 
фестивалю країн Карпатського регіону "КАРПАТСЬКИЙ ПРОСТІР" 
("CARPATHIAN SPACE")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Графічне зображення у вигляді відтиску печатки із розміщенням 
усередині зображення гір та ялинок, що символізують гори Карпати, та 
з надписом: "CARPATHIAN SPACE. ART FEST". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64358  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович, Ларіна Катерина Юріївна, Савицька Яна 
Артурівна, Розоринов Георгій Миколайович, Федоров Євген 
Євгенович, Чичикало Ніна 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 "Концепции профессионального проектирования 
приборов и систем"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі висвітлено сучасні напрями і підходи до проектування 
інформаційно-вимірювальних систем та приладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64359  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеновська Лариса Аполлінаріївна  
 

Повне ім'я або 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 "Ідея політехнізму в шкільній освіті України (ХХ 
століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Семеновська Л.А. Ідея політехнізму в шкільній освіті 
України (ХХ століття) : монографія / Лариса Семеновська. - Полтава : 
ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. - 344 с. - Бібліогр. : с. 290-337. 

 

Анотація   

У монографії здійснено історико-педагогічний аналіз теорії і практики 
реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України (ХХ століття). 
Розкрито дидактичні засади розвитку ідеї політехнізму у вітчизняній 
педагогічній науці та шкільній практиці періоду, що досліджується.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64360  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр 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 "Пошуки Бога: теорія та практика морально-етичного 
руху "Дзвенячі кедри..."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лук'яненко О.В. Пошуки Бога: теорія та практика 
морально-етичного руху "Дзвенячі кедри...". - Полтава: "Друкарська 
майстерня", 2009. - 60 с. 

 

Анотація   

У брошурі подано роздуми автора стосовно спроби класифікації та 
структурування основних теологічних ознак, вироблених 
представниками нового морально-етичного руху "Дзвенячі кедра...".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64361  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр 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 "Перехрестя стилів та епох: культура, побут та стиль 
життя населення країн Європи та Америки кінця ХІХ - початку ХХ 
століть"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лук'яненко О.В. Перехрестя стилів та епох: культура, 
побут та стиль життя населення країн Європи та Америки кінця ХІХ - 
початку ХХ століть: Матеріали до лекційних та практичних занять / 
Олександр Вікторович Лук'яненко. - Полтава: "Друкарська 
майстерня", 2009. - 107 с. 

 

Анотація   

В матеріалах подано короткий аналіз основних тенденцій розвитку 
культури Франції, Італії, Німеччини та США у так звану добу 
"висхідного розвитку капіталізму". В основі багатого ілюстративного 
матеріалу автором робиться спроба передати дух епохи, показати 
основні фактори, що впливають на формування образу країни як у 
суспільній свідомості їхніх громадян, так і на міжнародній арені.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64362  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр 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 "Освячена школа чи освічена паства? (Світоглядні 
засади навчання у Великобританії ХІХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лук'яненко О.В. Освячена школа чи освічена паства? 
(світоглядні засади навчання у Великобританії ХІХ століття) / 
Лук'яненко Олександр Вікторович. - Полтава: "Друкарська 
майстерня", 2010. - 96 с. 

 

Анотація   

Читачеві пропонується короткий аналіз формування світоглядних 
засад викладання у школах Британської імперії ХІХ століття. На 
основі багатої джерельної бази подана історична схема формування 
світогляду підлеглих британської корони починаючи зі шкільної лави і 
закінчуючи їхнім становленням у професійній сфері.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64363  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Алла 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 "Полтавщина: музична культура (ХІХ - початок ХХ 
століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Литвиненко, Алла Іванівна. Полтавщина: музична 
культура (ХІХ - початок ХХ століття) : Навчальний посібник / А.І. 
Литвиненко. - К. : Автограф, 2011. - 184 с. : іл. 

 

Анотація   

На основі джерельної бази висвітлено історію розвитку музичної 
культури Полтавщини періоду національно-культурного відродження 
ХІХ - початку ХХ століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64364  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Валентина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вишивальне мистецтво Полтавщини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У розділах розкрито питання з історії вишивального мистецтва, історії 
українського рушника, українського вишитого одягу, використання 
традиційної вишивки при створені сучасних колекцій одягу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64365  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томнюк Василь Мілітійович, Бєлов Владислав Борисович, Сокольвак 
Наталія Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для зустрічі 
замовника та виконавця, орендодавця і орендаря та організації 
тендерів "JobBee" ("JobBee")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма, яка допомагає у створенні та виконанні різного роду завдань 
та оренди/прокату предметів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64366  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович  
 

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 "Як в малі роки..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Як в малі роки...: пісні для голосу та хору з 
оркестровим супроводом [Ноти, текст] / Олександр Вікторович 
Лук'яненко. - Полтава, 2013. - 80 с., іл. - (Видавець Шевченко Р.В.) 

 

Анотація   

У збірнику подано ноти п'яти пісень для голосу і хору з оркестровим 
супроводом. Тематика збірника - дитинство, батьківство та перші 
кроки в житті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64367  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр 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 "Stabat Mater..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Stabat Mater... : історична драма-каяття / Олександр 
Лук'яненко. - Полтава, видавець Шевченко Р.В., 2014. - 192 с.: іл. 

 

Анотація   

Драма розкриває історії життів двох геніїв, пов'язаних крізь століття 
трагічним коханням, духовними пошуками та натхненною творчістю. 
Один з них - чернець-францисканець Джакомо Бенедетті, автор 
відомого на весь світ гімну Богородиці "Stabat Mater...", який жив у 
ХІІІ столітті. Інший - талановитий композитор ХVІІІ століття 
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Джованні Батіста Перголезі - автор уславленої кантати на слова 
святого поета.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64368  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болотських Ганна Володимирівна, Рудик Юрій Степанович, Лозик 
Тетяна Валентинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Скорінгова 
модель стратифікації хворих на хронічну серцеву недостатність зі 
збереженою фракцією викиду лівого шлуночка та цукровий діабет 2-го 
типу до групи високого ризику розвитку несприятливих 
кардіоваскулярних подій впродовж 30 місяців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64369  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нацик Людмила Дмитрівна, Тарапова Олена Іванівна, Вишневецький 
Олександр Леонідович  

 

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-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "КУРС ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить стисле викладення таких розділів курсу вищої 
математики: диференціальне та інтегральне числення, диференціальні 
рівняння, ряди. Наведені приклади і типові задачі з курсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64370  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Лариса Олександрівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

384 

Повне ім'я або 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 "Нарисна геометрія. Банк тестових завдань для 
самостійної роботи. Навчальний посібник для студентів напряму 
підготовки 6.010103 Технологічна освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гриценко Л.О. Нарисна геометрія. Банк тестових 
завдань для самостійної роботи. Навчальний посібник для студентів 
напряму підготовки 6.010103 Технологічна освіта / Л.О. Гриценко. - 
Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2013. - 122 с. 

 

 

Анотація   

Підручник містить близько 400 тестових завдань. У тестових завданнях 
відображений повний курс "Нарисної геометрії". До кожного тесту 
пропонується чотири варіанти відповідей. Тести спрямовані на 
перевірку рівня сформованості теоретичних знань та практичних умінь 
і навичок студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64371  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр 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 "Алхімія життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Алхімія життя : драма-викриття [Текст] / Олександр 
Вікторович Лук'яненко. - Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2012. - 96 
с.: іл. 

 

Анотація   

Драма-викриття розкриває історію сучасного суспільства, у якому 
співіснують дружба і зрада, корупція і відданість справі, 
справедливість та підступність; демонструє, як доля людини може 
залежати від обставин та випадків, що самі по собі складаються у набір 
подій, які ведуть до неминучого трагічного фіналу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64372  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Храм. Философия сердца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лукьяненко А.В. Храм. Философия сердца. - Полтава, 
2011. - 116 с., ил. - (ПП Шевченко Р.В.) 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64373  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр 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 "Родоцентрична педагогіка: історико-теоретичні 
розвідки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лук'яненко О.В. Родоцентрична педагогіка: історико-
теоретичні розвідки. - Полтава: "Друкарська майстерня", 2008. - 66 с. 

 
Анотація   

У брошурі подаються роздуми стосовно зміни сучасного бачення 
реформ у освітній сфері на основі Родоцентричного підходу через 
запровадження принципу Родовідповідностей у педагогічній теорії та 
практиці. В основі розвідок лежить аналіз стародавньої проукраїнської 
світоглядної системи, філософських та релігійних уявлень слов'ян, 
обрядового циклу та новітніх педагогічних інноваційних підходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64374  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович  
 
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 "Філософія українського серця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лук'яненко О.В. Філософія українського серця. 
Поетичні роздуми [Текст] / Олександр Вікторович Лук'яненко. - 
Полтава: "Друкарська майстерня", 2010. - 120 с.: іл. 

 

Анотація   

У збірці подано роздуми про сутність українського духу. У чому 
полягає споконвічна прив'язаність українця до родини? Чи впливало 
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тривале бездержав'я на відчуття свободи та волі? Чи виплекали ми 
споконвічний ідеал кохання, рівний зразкам Античності та 
Середньовіччя? Шукаючи відповіді на ці питання, стверджуючи 
родоцентричність українського світогляду, автор вдається до 
поетичних роздумів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64375  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубенко Сергій Васильович, Ємець Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Креслення для створення апаратно-програмного пристрою (пристрій 
передачі даних)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64376  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балаян Валерій Вазгенович (Крістіан Неверман)  
 

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 "Хуизмистерпутин#"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм про Володимира Путіна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64377  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адамчук Максим Миколайович, Коваль Костянтин Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Бібліотека autoinstall"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бібліотека розроблена для автоматичного встановлення програм через 
командний рядок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64378  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АСКОД Електронний архів" ("АСКОД 
Електронний архів"/"ASKOD Electronic archive")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації бізнес процесів 
оперативного та архівного зберігання документів, розподілу видимості 
документів оперативного та архівного зберігання, а також фізичного 
розділення таких документів в базі даних системи документообігу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64379  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоруца Ірина 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)  Збірник пісень "Я твоя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У збірку увійшли: "Измена", "Я помню", "Не проси", "Я твоя",  
"Классная", "Проглядел ты свое счастье".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64380  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфросиния Острашанская (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Женщина в силиконовом обществе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64381  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  гурт "STEREO ISTERIKA" (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 "Приручи во мне кита"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64382  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожан Євгеній 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 музичних творів "Домінікано"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До Збірки увійшли: "Спаса", "Бездомье", "Распутье", "Дорогая (В 
ожидании остановки)", "Заблудившаяся Ук", "Донецкие оффшоры 
(Диалог)", "Эти бошки рассыпаются в план...", "Нулевой этаж", 
"Стиралки памяти (Романс. Диалог)", "Шелкопряд", "Бубо", "Эм 
Мари".   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64383  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Рассказки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64384  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яновська Ольга 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 "Инструментальное средство для создания 
одноранговой распределенной облачной системы" ("Software tool for 
building the infrastructure of distributed Cloud")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення однорангової розподіленої 
хмарної системи за допомогою технології Р2Р й апаратних засобів 
робочих станцій користувачів, що виконують серверні функції та 
функції реплікації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64385  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

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)  Роман в стилі фентезі "Новая дорога" друга книга серії "Миры 
Аурелии"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

390 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дорога Аурелії веде її далі. Попереду розкинулися нові землі, де дівчину 
чекають цікаві зустрічі з різними видами істот.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64386  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Вячеслав 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)  Наукова стаття "Гігієнічна оцінка групового водопроводу з 
поверхневого водозабору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною гігієнічною проблемою якості питної води є підвищений 
вміст хлорогранічних сполук, насамперед хлороформу. Вміст 
хлороформу у питній воді Аульського групового міжрайонного 
водопроводу Дніпровської області становить 65-109 мкг/дм3, вміст суми 
тригалометанів на рівні 127 мкг/дм3.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64387  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тулємісов Сакєн Кутімхановіч (Тулемисов Сакен Кутимханович), 
Шертаєва Клара Джолбарісовна (Шертаева Клара Джолбарисовна), 
Датхаєв Убайдулла Махамбєтовіч (Датхаев Убайдулла Махамбетович), 
Махатов Бауиржан Калжановіч (Махатов Бауыржан Калжанович), 
Гладух Євгеній 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)  Брошура "Научно-методическое обоснование инновационных 
проектов фармацевтических предприятий на региональном уровне. 
Методические рекомендации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У рекомендаціях наведені етапи моделювання ефективних напрямків 
розвитку фармацевтичних підприємств і сучасна модель системи 
управління якістю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64388  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірющенко Андрій Адольфович, Вороніна Ольга 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 "Новый год"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64389  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

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 (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Безымянный ангел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64390  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетична збірка (тексти пісень) "З любов'ю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64391  
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Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудряшов Гліб Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Апологети українського слова. Видавнича діяльність 
товариств "Просвіта" Лівобережної України (початок ХХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії представлено комплексне дослідження еволюційних 
процесів видавничої діяльності Катеринославського, Полтавського та 
Чернігівського товариств "Просвіта" на тлі розвитку українського 
книговидання початку ХХ ст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64392  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильчук Олександр Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір технічного характеру, ескіз  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Сценарій впровадження основних складових з 
виготовлення, доставки та встановлення на поверхні Місяця 
православного храму-каплиці Христа Спасителя" ("Місія 
"Спаситель")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64393  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчина Богдан Григорович, Чайковська Любов Іллївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "КАМЕНЯР", 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕККОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Проект "Створення функціонального модулю "Фільтр пункту 
пропуску" в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Рава-
Руська"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64394  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базюк Олександр Федорович, Чайковська Любов Іллївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Проект-Центр", Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 
"ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект "Реконструкція автомобільного пункту пропуску 
"Красноїльськ" Чернівецької області. І та ІІ черги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64395  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базюк Олександр Федорович, Чайковська Любов Іллївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Проект-Центр", Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 
"ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект "Реконструкція автомобільного пункту пропуску "Дяківці" 
Чернівецької області. І та ІІ черги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64396  
 

Дата реєстрації авторського права  09.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Геннадій Леонідович, Котилко Ірина Вадимівна, Дудник 
Олександр Олександрович  

 
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 "Система автоматизованого керування 
навчальним процесом LoD" ("САК НП LoD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма забезпечує організацію 
автоматизованого управління навчальним процесом у вищому 
навчальному закладі, моніторинг ходу навчального процесу, збір та 
аналіз даних щодо навчального процесу. Доступ до програми 
здійснюється засобами веб-інтерфейсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64397  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Рябокрис Андрій Олександрович, 
Третяк Валерія Анатоліївна, Швиданенко Олександр Іванович, Козлов 
Микола Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль підсистеми обробки 
даних QBT.InputDataParsing"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64398  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Майстренко Ігор Олександрович, 
Уласенко Антон Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль прийому та передачі 
даних QBT.OPMClient"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64399  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Янатьєв Дмитро Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі Технолоджі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль сервер прийому та 
передачі даних QBT.CommServ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64400  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкурко Ігор 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 "XM^Online"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це платформа для організації та підтримки бізнес-процесів 
взаємодії зі споживачем, яка складається з об'єднаних блоків. Також 
функціонал надає можливість з оформлення, обробки та збереження 
клієнтських замовлень, перегляду історії взаємодії зі споживачем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64401  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 
"Непряма оцінка генетичного тягаря для вдосконалення системи 
спостереження за генетично обумовленими розладами в Україні"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі вирішена проблема оцінки генетичного тягаря, встановлено 
технічні та економічні витрати на рівні держави, зумовлені експерією 
генетичного тягаря, обґрунтовані заходи профілактики успадкування 
генетичної аномалії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64402  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саітов Муса Абубакарович, Собченко Микола 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 "Программное обеспечение 
"АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА" в 
городском электрическом транспорте ("Электронный билет")" 
("Программное обеспечение "АСОП" ("Электронный билет")")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для введення контролю і автоматизованого 
обліку таких функцій: оплата проїзду пасажирами міського 
електричного транспорту, надання права проїзду пільговим категоріям 
пасажирів, рух грошових коштів між різними учасниками 
транспортних перевезень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64403  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтовий Станіслав Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Презентація першого універсального мобільного 
додатку доступного на будь-якій події - Атендімі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі описується оригінальна ідея мобільного додатку, що пропонує 
інноваційний підхід для організації та проведення подій. Презентація 
містить перелік  функціоналу, зображення інтерфейсу та основні 
відмінності від існуючих рішень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64404  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис до проекту "WISHIVANKA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"WISHIVANKA" - абсолютно унікальний і єдиний в своєму роді 
проект, що є інноваційним у звичайному сприйнятті української 
вишиванки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64405  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саунін Роман Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір навчального характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Настанова зі стрілецької справи. 14,5-мм 
великокаліберний кулемет Владимирова (КПВТ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64406  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Микола Миколайович, Висоцька Галина Георгіївна  
 

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 "Системы управления страховым бизнесом 
"Галактика-страхование". Ядро версия 1.1" ("Галактика-
страхование")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації функцій управління 
страховим бізнесом. Система дозволяє автоматизувати бізнес-процеси, 
формування звітів, формування конекторів для зовнішніх програмних 
засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64407  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимчук Наталя Андріївна, Лішафай Євгеній Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Поговори со мной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64408  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біл Шепард, В.О., V.O., Владімір Вікторовіч (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 "Странная смерть в Венеции" ("Дивна смерть у Венеції", 
"Strange Death in Venice")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Джек Лоуренс розслідує вбивство дівчини в Лондоні. Він знайомиться з 
поліцейським Келлі і повідомляє, що вбивства здійснюються для 
пересадок, щоб зробити зі старої жінки молоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64409  
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Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біл Шепард, В.О., V.О., Владімір Вікторовіч (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Странная смерть в Венеции" ("Дивна смерть у Венеції", 
"Strange Death in Venice")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Джек Лоуренс розслідує вбивство дівчини в Лондоні. Він знайомиться з 
поліцейським Келлі і повідомляє, що вбивства здійснюються для 
пересадок, щоб зробити зі старої жінки молоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64410  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Анатолій Ярославович, Добровольська Катерина 
В'ячеславівна, Остапенко Емілія Миколаївна, Дідич Володимир 
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 "Перевірки рівня знань студентів з курсу 
"Біофізика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для контролю знань студентів з курсу "Біофізика" і 
дозволяє здійснювати його в автоматичному режимі з фіксацією 
результатів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64411  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Анатолій Ярославович, Добровольська Катерина 
В'ячеславівна, Остапенко Емілія Миколаївна, Коваль Людмила 
Дмитрівна  

 

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 "Тестування студентів з курсу "Інформатика"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для контролю знань студентів з курсу 
"Інформатика" і дозволяє здійснювати його в автоматичному режимі з 
фіксацією результатів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64412  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катран Марина 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)  Рукопис "Еволюція національної системи стандартизації в контексті 
євроінтеграційних процесів" ("Регулювання внутрішнього ринку 
споживчих товарів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисертацію присвячено розвитку теоретичних та науково-
методологічних засад формування національної політики 
стандартизації як пріоритетного напрямку впровадження 
євроінтеграційного курсу країни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64413  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черніцова Світлана (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга казок "Лесной бал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64414  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штамбург Кирило 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)  Літературно-науковий твір "Всеукраїнський проект "Україна 
майбутнього"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64415  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Перекрёсток судьбы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64416  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Любовь и деньги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64417  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Йде до нас колядочка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64418  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курята Анатолій Миколайович (Nikita Gross, Никіта Гросс)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Добьюсь тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64419  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Комплект навчально-методичних плакатів з правил 
виконання екзаменаційних вправ з водіння автомобіля на майданчику 
для обладнання спеціалізованих аудиторій навчальних закладів, що 
займаються підготовкою та перепідготовкою водіїв автомобільного 
транспорту - "Комплект - МАЙДАНЧИК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Комплект - Майданчик" призначений для наочної демострації 
основних правил та методики виконання, та вправ з водіння на 
майданчику.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64420  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Борис Євгенович, Колосов Олександр Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "МЕТОД ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНО-ПАССАЖИРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СТАЦИОНАРНЫХ ЗАКРЫТЫХ МАГИСТРАЛЕЙ (ЛИНИИ МЕТРО, 
СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ И ДРУГИЕ) СТЕПАНЕНКО-
КОЛОСОВА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описується інноваційний спосіб експлуатації транспортно-
пасажирської інфраструктури, який може бути використаний для 
оптимізації процесу перевезення пасажирів зазначених транспортних 
артерій, зокрема на лінії швидкісного трамваю міста Києва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64421  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Лебедєва (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Волк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64422  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куренков Володимир 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 "Комунікаційна платформа для надання 
консультацій в мережі Інтернет Блаблатека" ("Комунікаційна 
платформа Блаблатека")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє надавати консультації в мережі Інтернет без 
посередників у режемі аудіодзвінка, відеодзвінка, або за допомогою 
текстового чату.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64423  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіщев Павло Сергійович  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"Особливості живлення промислових туводних коропових 
Дніпровського лиману"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана робота присвячена вивченню стану коропових та їхньої трофічної 
бази в Дніпровсько-Бузькому лимані. Дана робота рекомендується для 
працівників рибної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64424  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру "Анкета 
исследования особенностей пищевого поведения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Анкета запропонована для дослідження особливостей харчової 
поведінки (як при індивідуальному так і при груповому дослідженні).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64425  
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Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Опросник мотивации коррекции веса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опитувальник запропонований для дослідження діагностики мотивації 
корекції ваги (як при індивідуальному так і при груповому 
дослідженні).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64426  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій Миколайович, Скляр Радміла 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 "Машини і обладнання та їх використання у 
тваринництві. Практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначено для студентів інженерних спеціальностей на освітньо-
кваліфікаційному рівні "Бакалавр" напрямку "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64427  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій Миколайович, Скляр Радміла 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)  Текст лекцій "Машини і обладнання та їх використання у 
тваринництві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначено для студентів інженерних спеціальностей на освітньо-
кваліфікаційному рівні "Бакалавр" напрямку "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64428  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

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 "А если без предубеждений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64429  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукашов Валентин Олександрович, Кондратьєв Володимир 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Чаплин. Письмо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64430  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мойсієнко Іван Іванович, Пономарьова Альона Анатоліївна, 
Ходосовцев Олександр Євгенович, Бойко Михайло Федосійович, 
Пилипенко Ігор Олегович, Мальчикова Дар'я Сергіївна, Семенюк 
Станіслав Кузьмич, Шапошникова Анастасія Олександрівна, Браян 
Кунс  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

407 

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 "Наукове обґрунтування створення національного 
природного парку "КАМ'ЯНСЬКА СІЧ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою роботи є обґрунтування необхідності створення національного 
прородного парку "Кам'янська Січ" на Херсонщині. Національний 
природний парк "Кам'янська Січ" планується створити в межах 
Бериславського району Херсонської області. На вилучених землях, 
переважно на цілинних степових ділянках, буде сформована заповідна 
зона. Пропонована до заповідання територія являє собою унікальний 
для Правобережжя масив цілинних Понтичних типчаково-ковилових 
степів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64431  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєва Альона 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)  Повість "Журики-жмурики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Повість про темний бік сучасної журналістики. Героя запросили 
працювати до дорожнього тижневика. Але керівник глянцю дає йому 
зрозуміти, що велика зарплатня - це готовність піднімати факти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64432  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадаєв Юрій Іванович, Аушева Наталія Миколаївна  
 

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 "Геометричне моделювання складних об'єктів на основі 
NURBS-технологій і ізотропних характеристик"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описуються методи управління формою криволінійних 
об'єктів. Також описуються методи побудови реальних об'єктів на 
основі ізотропних характеристик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64433  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боняр Світлана Михайлівна, Корнійко Яна Русланівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Мультимодальний транспортно-логістичний центр як 
фактор розвитку портової галузі України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методичний підхід щодо вибору місця розміщення 
мультимодальних транспортно-логістичних центрів та механізмів 
залучення приватних інвестицій для їх розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64434  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балашов Олександр Миколайович, Балашов Юрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Полум'я світильника Балашова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з ілюстрацій, що зображують імітацію полум'я - 
декоративного світлового ефекту, утвореного світильником Балашова 
в робочому режимі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64435  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Ярних Тетяна Григорівна, Тихонова 
Світлана Олександрівна, Башура Олександр Генадійович, Шпичак 
Олег Сергійович, Бондаренко Лариса Олексіївна, Кудрик Богдан 
Тарасович, Скрипник-Тихонов Ростислав Ігорович, Богдан Наталія 
Степанівна, Бобро Світлана Генадіївна, Коношевич 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)  Брошура "ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ 
ЛІКАРСЬКИХ АПІПРЕПАРАТІВ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В 
ФАРМАЦІЇ, МЕДИЦИНІ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ. Методичні 
рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У брошурі висвітлені питання, що стосуються виготовлення 
лікарських апіпрепаратів в умовах аптечного виробництва з метою 
забезпечення населення вітчизняними ефективними природними 
лікарськими препаратами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64436  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даніленко Ірина Маратівна  
 

Повне ім'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 "SHINE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64437  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Олександр Миколайович, Ларіонов Михайло Михайлович, 
Нейміллер Денис Олександрович  

 

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 "NIGHTLAX"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64438  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Шапошніков Борис Вікторович, 
Богданова Ольга Іванівна, Нікітін Валентин Георгійович, 
Волосовський Василь Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фізико-хімічні 
основи металургії: навчальний підручник для студентів вищих 
технічних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фізико-хімічні основи металургії: навч. підруч. для 
студ. вищ. техн. закл. / М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, О.І. 
Богданова О.І., В.Г. Нікітін, В.В. Волосовський. - К.: НТУ, 2012 - 504 с. : 
іл. - Бібліогр.: с. 495-496. 

 
Анотація   

Викладені фізико-хімічні, теоретичні та технологічні основи найбільш 
важливих технологічих процесів чорної та кольрової металургії, 
представлено обладнення і пристрої, що використовуються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64439  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головинський Максим Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка текстів для пісень "Право"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Окно", "Право", "Природа не удалась нам", "Просто Дыши", "Этот 
сон - Моя Карма", "Этот удивительный мир".    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64440  
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Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

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 "Вершина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень: "Вершина", "Платье", "Свидание". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64441  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підопригора Анатолій Семенович  
 

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 "Джура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64442  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любушкіна Ольга Михайлівна (Lyubushkina)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Лейтмотиви колекції жіночого одягу "Equilibrium"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу збірника творів входять: "Горловина плаття", " Застібка 
(встик) плечового виробу", " Низ брюк", "Низ спідниці або сукні", 
"Підкомірець", "Фігурний пояс спідниці або брюк".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64443  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Беніш Джі Пі еС Україна" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Транспортна схема Києва" ("ТС Києва")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт "ТС Києва" призначено для оптимізації роботи 
транспортної системи м. Києва шляхом впровадження результатів 
моделювання пасажирських перевезень та візуалізації і аналізу стану 
транспортних систем міста засобами геоінформаційних систем. 
Програмний продукт "ТС Києва" забезпечує автоматизацію процесів 
відображення та аналізу параметрів маршрутів та виявлення головних 
тенденцій зміни їх аналізу параметрів маршрутів та виявлення 
головних тенденцій зміни їх характеристик.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64444  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терзієв Йосип Павлович  
 

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 "ВЗГЛЯД СОЗВЕДИЙ - GLANCE OF 
CONSTELLATIONS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До музичного альбому увійшли наступні композиції: "Идущий по 
Морю", "Откровение Алана Ривза", "Ночные Дороги", "Утренний 
Бит", "Восточное Солнце", "Рассвет в Китае", "Загадка", "Плач 
Природы", "Серебряный лес", "Прощание с мамой", "Книга ангелов", 
"Отче Наш".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64445  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система відтворення, обліку та керування 
медіа-рекламою в транспортних засобах "Ukrainedmr"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система складається з компонентів (центральний сервер, інтерфейс 
адміністрування, медіапрогравач або плеєр) та призначена для 
відображення рекламних та інформаційних відео, зображень або 
текстових матеріалів на моніторах у транспорті із можливістю 
централізованого керування та статистики.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64446  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Сергій Васильович (Set24)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Фотографические изображения 
продуктов питания от Дорошенко Сергея Васильевича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Збірник цифрових фотографій в електроному вигляді. До складу 
альбому входять фотографії різноманітних продуктів харчування, які 
розміщені на сайті заявника "set24.com.ua". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64447  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Леонід 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)  Монографія "Раскрывая тайны ЭКГ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір написаний в жанрі наукової прози і містить питання нового 
підходу до діагностики сердечної діяльності людини з метою виявлення 
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початкових форм паталогії, пов'язаної з порушенням роботи AV 
з'єднання в здоровому серці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64448  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоруца Ірина Олександрівна (NaRa)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ночь напополам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64449  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельдій Микола Миколайович, Косіюк Микола Миколайович, Токар 
Ігор Володимирович, Бельдій Ольга Петрівна, Бельдій Людмила 
Олександрівна, Бельдій Віталій Миколайович, Бельдій Дмитро 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір мистецтва "Збірник сакральних символів "Зірки Всесвіту" 
("Зірки Всесвіту")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Символ "Зірки Всесвіту" виконаний у вигляді замкнутого кольорового 
круга, що з'єднує вершини зв'язаних один з одним двох і більше 
рівносторонніх криволінійних півмісяців або сигментично-
рівновигнутих сегментів, сторони яких утворені дугами кіл.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64450  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ощаповська Лариса Леонідівна  
 

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)  Літературно-письмовий твір "Міжнародний фестиваль-конкурс 
"Україна єднає світ". Положення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64451  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Єкатєріна Вячеславовна (Волкова Екатерина Вячеславовна)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Схема для вишивання хрестиком "Зимний вечер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64452  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твердохліб Андрій 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 "Добрий новий щасливий рік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня розповідає про почуття, які виникають у людини на зламі років. 
У пісні звучить заклик до кожного докласти певних зусиль, щоб новий 
рік став добрим і щасливим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64453  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Світлана Олексіївна, Кудря Ярослав Валерійович, Ткач Соломія 
Миколаївна, Тимків Софія Михайлівна, Процевят Оксана Семенівна  
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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)  Науковий твір "Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою 
"Напрями модернізації основного капіталу в регіоні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Обґрунтовано методологічні та прикладні засади  модернізації 
основного капіталу, розроблено методичний інструментарій для його 
оцінювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64454  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокиринська Ірина Геннадіївна, Савчук Лариса Миколаївна, 
Вишнякова Ірина Володимирівна, Аберніхіна Ірина Георгіївна  

 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Гроші та кредит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі висвітлено сутність і роль у функціонуванні ринкової 
економіки таких економічних категорій як гроші, кредит, грошовий та 
валютний ринки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64455  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желтухін Євген Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник із вивчення англійської мови "English textbook", level A1-
B1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64456  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Василь Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Незалежна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Незалежна", "Звірині лови", "Не свари мене, не 
треба", "Смерековий сон". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64457  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примост Валерій 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)  Поепізодний (трітмент) 12 серій телевізійного серіалу "Ольга 
Київська"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64458  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барський Леонід Віталійович, Гірник Анатолій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованого проектування 
"БудКАД 2013" ("БудКАД 2013")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для інформаційно-технологічної підтримки 
робіт, зокрема для автоматизованого виконання креслень об'єктів 
архітектури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64459  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Форд Анна Вадимівна  
 
Повне ім'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 "STARWAY magazine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічне зображення до назви журналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64460  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Манифест либерально-социалистического движения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64461  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

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  Ескіз, креслення, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Електрична схема, креслення та ескізи "Блок 4-х 
канального Peak&Hold драйвера паливних форсунок SECU-P&H INJ 
DRV4" ("SECU-P&H INJ DRV4")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64462  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фьост (псевдонім), Катеринський Андрій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Я на мели"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64463  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічно-текстових зображень та фотографій "ДИЗАЙН ДЛЯ 
ВЕБ-САЙТУ "VSG.UA" ("VSG.UA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

"VSG.UA" - система графічно-текстових зображень, текстів та 
фотографій, що утворюють цілісний фірмовий стиль сайту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64464  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевякін Дмитро Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічно-текстових зображень та фотографій "ДИЗАЙН ДЛЯ 
ВЕБ-САЙТУ "AFS-GASSERVICE.COM" ("AFS-GASSERVICE.COM")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"AFS-GASSERVICE.COM"- система графічно-текстових зображень, 
текстів та фотографій, що утворюють цілісний фірмовий стиль сайту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64465  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 
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 "Централізований банк з проблем 
інвалідності" ("ЦБІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64466  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Михайло Васильович, Говсєєв Дмитро Олександрович, 
Домбровська Світлана Вікторівна, Дідух Тетяна Едуардівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм діагностики захворювань шийки матки, 
асоційованих з папіломавірусною інфекцією, на основі РАР-теста, 
системи Бетезда та капсидного тесту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64467  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, Рябцев Олег 
Вікторович, Процак Сергій Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Научное обоснование технического состояния 5025-ого 
сборного штрека при обработке 5025 лавы пласта с5 шахты им. Н.И. 
Сташкова ПСП "ШУ Днепровское" ПАО "ДЕЭК Павлоградуголь" по 
фактору геомеханики. Некоторые практические рекомендации по 
поддержанию и охране выработки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64468  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, Рябцев Олег 
Вікторович, Процак Сергій Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Научно обоснованные практические рекомендации по 
выбору рациональных параметров технологического целика между 
633-им сборным штреком и 631-ым бортовым штреком с целью 
обеспечения устойчивой работы 631-ой лавы пласта с6 шахты им. Н.И. 
Сташкова ПСП "ШУ Днепровское" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64469  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпіца Роксолана Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "У серці моєму найсвітліша зброя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64470  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Віталій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "GREEN 
FORT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64471  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черната Олександр Анатолійович  
 

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 "Руководство по организации бизнеса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64472  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печериця Дмитро 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 "Сервисно-расчетная компьютерная 
программа "Стадионариум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для використання її суб'єктами господарювання 
з метою забезпечення широкого кола споживачів-клієнтів 
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можливостями здійснення товарів або послуг, безготівкового 
розрахунку за них.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64473  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зураб Мєнтєшашвілі, Лєван Церцвадзе, Хатіа Хосрошвілі, Бєсік 
Лілуашвілі  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Кризис менеджер (Crisis Manager)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Молодий успішний міліонер Денис втрачає дружину в автокатастрофі і 
впадає в глибоку депресію. Його бізнес-партнери наймають кризового 
менеджера, яким є молода Катя. Катя втрачає свій особистий 
щоденник, який випадково потрапляє до Дениса. В щоденнику описані 
мрії смертельно хворої дівчини, якій залишилось жити півроку. Денис 
вирішує здійснити всі бажання дівчини інкогніто.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64474  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соркіна Вікторія Сергіївна, Качанова Юлія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Книга рецептов низкобелковой диеты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Дана книга рецептів призначена для батьків та дорослих, які мають 
притримуватися низькобілкової дієти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64475  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратюк Андрій Володимирович, Блінніков Павло Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" 
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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 "Personal account - ОблЕнерго ХМ-2014" 
інформаційно-платіжна система споживачів електричної енергії" 
("Personal Account")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64476  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврецький Сергій Іванович, Кобилко Євген Геннадійович, Блінніков 
Павло Георгійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Трейд-Актив" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Білінгова аналітично-розрахункова система - 
Кол-Центр" ("БАРС - Кол-Центр", "БАРС - КЦ", "Billing Analytical 
Recalculation System - Call-Center", "BARS - Call-Center", "BARS - CC", 
"BS - CC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64477  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврецький Сергій Іванович, Кобилко Євген Геннадійович, Блінніков 
Павло Георгійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Трейд-Актив" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Білінгова аналітично-розрахункова система - 
Центральна частина" ("БАРС - Центральна частина", "БАРС - ЦЧ", 
"Billing Analytical Recalculation System - Consolidation", "BARS - 
Consolidation", "BARS - TopMan", "BS - Consolidation", "BS - TopMan") 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64478  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврецький Сергій Іванович, Кобилко Євген Геннадійович, Блінніков 
Павло Георгійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Трейд-Актив" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Білінгова аналітично-розрахункова система - 
РЕМ Центр" ("БАРС - РЕМ Центр", "БАРС - РЦ", "Billing Analytical 
Recalculation System - Local Department", "BARS - Local Department", 
"BARS - LD", "BS - Local Department", "BS - LD")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64479  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврецький Сергій Іванович, Кобилко Євген Геннадійович, Блінніков 
Павло Георгійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Трейд-Актив" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Білінгова аналітично-розрахункова система - 
Юридичні споживачі" ("БАРС - Юридичні споживачі", "БАРС - ЮС", 
"Billing Analytical Recalculation System - Legal Entity", "BARS - Legal 
Entity", "BARS - LE", "BS - Legal Entity", "BS - LE" )  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64480  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврецький Сергій Іванович, Кобилко Євген Геннадійович, Блінніков 
Павло Георгійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Трейд-Актив" 

 

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 "Білінгова аналітично-розрахункова система - 
TEX PEM" ("БАРС - ТЕХ РЕМ", "БАРС -ТР", "Billing Analytical 
Recalculation System - Technics", "BARS - Technics", "BARS - Tech", "BS 
- Technics", "BS - Tech")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64481  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврецький Сергій Іванович, Кобилко Євген Геннадійович, Блінніков 
Павло Георгійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Трейд-Актив" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Білінгова аналітично-розрахункова система - 
Побутові споживачі" ("БАРС - Побутові споживачі", "БАРС - ПС", 
"Billing Analytical Recalculation System - Household", "BARS-
Household", "BARS - House",  "BS - Household", "BS-House")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64482  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Катерина Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "А ТИ ГОРИШ..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

За основу взяті реальні події. У сюжеті іде мова про те, що якщо 
людина бажає, вона обов'язково досягне того, чого бажає і втілить свою 
мету.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64483  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Андрій 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 "Зображення логотипу "ЭКОПЛАСТ"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64484  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КОМПЛЕКТИ ВЕСІЛЬНИХ РУШНИКІВ МАЛИХ" 
(формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером малих весільних 
рушників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64485  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "БУДЕННІ КАРТИНИ" (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером буденних картин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64486  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ІКОНИ" (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером ікон. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64487  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КОМПЛЕКТИ ВЕСІЛЬНИХ РУШНИКІВ (формат 
А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером весільних 
рушників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64488  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КАРТИНИ РЕАЛІЇ" (формат А2)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картин 
реалістичного напрямку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64489  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ПАСХАЛЬНІ РУШНИКИ" (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером пасхальних 
рушників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64490  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ДИТЯЧІ ЗАБАВКИ" (формат А5)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером дитячих 
картинок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64491  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ" (формат А4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картин, виконані 
спрощеним графічним стилем у червоно-чорних кольорах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64492  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ФОТОРАМКИ" (формат А4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером фоторамок. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64493  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КАРТИНИ ЦЕРКОВНОЇ ТЕМАТИКИ" (формат 
А4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки картин бісером церковної 
тематики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64494  
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Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Сергій Олександрович, Часовський Кирило Сергійович, 
Воробйова Ганна Михайлівна, Ємець Ілля Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії 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 "РЕІНФУЗІЯ ВІДМИТИХ АУТОЛОГІЧНИХ 
ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ В 
УМОВАХ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлений новий метод кровозбереження в неонатальній 
кардіохірургії, що включає в себе збирання та трансфузію крові під час 
хірургічного втручання  та з контуру апарату штучного кровообігу 
після виходу з перфузії з подальшим відмиванням та концентруванням 
в апараті для інтраопераційної реінфузії аутокрові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64495  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вольф Алла Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "GERMAN 
VOLF"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64496  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Viani fashion 
kids"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64497  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Детский клуб 
Совенок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64498  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчук Максим Сергійович, Ахіджанян Людмила Суренівна  
 

Повне ім'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 "M 
IVANCHUK Plastic surgery clinic" ("M IVANCHUK Клініка пластичної 
хірургії")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64499  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зореслава Наддніпрянська (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)  Стаття "Роздуми про Україну та Росію" (дещо про правду та кривду)"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64500  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зореслава Наддніпрянська (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка казок "Казки про сьогодення та майбутнє України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64501  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заглоцький Максим Сергійович  
 
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 "Animal Within EP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64502  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уманський Олексій Генріхович, Евстратенко Андрій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "На расстоянии воды"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64503  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Віктор Іванович, Короленко Володимир 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)  Наукова стаття "Проблеми координації та інтеграції діяльності ланок 
надання медичної допомоги в умовах реформування сфери охорони 
здоров'я України та їхнє значення у роботі дерматовенерологічної 
служби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Степаненко В.І., Короленко В.В. Науково-практичний 
журнал "Український журнал дерматології, венерології, косметології". 
- 2013. - № 3. - С. 10-15. 

 

Анотація   

Встановлено, що фрагментованість медичної допомоги та проблеми її 
координації і безперервності актуальні в багатьох державах незалежно 
від системи охорони здоров'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64504  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Володимир Васильович, Степаненко Віктор 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)  Наукова стаття "Порівняльні аспекти організації дерматологічної та 
венерологічної служби в провідних країнах Західної Європи і США"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Короленко В.В., Степаненко В.І. Науково-практичний 
журнал "Український науково-медичний молодіжний журнал". - 2011. - 
№ 2. - С. 15-19. 

 

Анотація   

Запропоновані дві моделі надання дерматовенерологічної допомоги: 
традиційна (характерна для Німеччини і Франції) і британська 
(характерна для англомовних країн).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64505  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Володимир Васильович, Степаненко Віктор Іванович, 
Грузєва Тетяна Степанівна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

435 

Повне ім'я або 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 "Громадська дерматовенерологія - сучасний підхід до 
організації дерматовенерологічної допомоги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Короленко В.В., Степаненко В.І., Грузєва Т.С. 
Науково-практичний журнал "Східноєвропейський журнал 
громадського здоров'я". - 2015. - № 2(23). - С. 42-45. 

 

Анотація   

Громадська дерматовенерологія є комплексно сучасною дисципліною 
на перетині громадського здоров’я та дерматовенерології, що охоплює 
організаційні аспекти здоров’я шкіри і профілактика дерматозів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64506  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Людмила Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія на здобуття наукового ступеня доктора наук (дисертація 
на здобуття наукового ступеня доктора наук) "Державна освітня 
політика розвитку дошкільної освіти в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У першому розділі  зроблено аналіз джерел з питань освіти в Україні. В 
другому розділі розглянуто сучасний стан дошкільної освіти в Україні, 
представлено сучасні проблеми  та напрями її реформування. В 
третьому розділі надано перспективні пропозиції щодо державної 
освітньої політики розвитку дошкільної освіти в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64507  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

Третя пісня альбому "ПЕРВЫЙ РУССКИЙ" описує характерні риси 
чоловіка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64508  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ВЕЧЕРНИЕ ВСТРЕЧИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Четверта пісня альбому "ПЕРВЫЙ РУССКИЙ" про швидкоплинність 
часу і бажання зупинитися тільки там, де вас двоє.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64509  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ВСЁ ТОЛЬКО В НАШИХ РУКАХ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

П'ята пісня альбому "ПЕРВЫЙ РУССКИЙ" про глобальні проблеми 
людства та можливість вирішити їх спільними зусиллями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64510  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна, Копиця Євгенія Миколаівна  
 

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 "ОБНИМИ МЕНЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Шоста пісня альбому "ПЕРВЫЙ РУССКИЙ" про те, що жінка за будь-
яких обставин хоче, щоб її обійняли, як важливо бути захищеною 
обіймами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64511  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ЗАСЫПАЮ БЕЗ ТЕБЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сьома пісня альбому "ПЕРВЫЙ РУССКИЙ" описує специфіку 
відносин на відстані, коли все життя звужується тільки до думки "без 
тебе".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64512  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна, Хассан Назар-Хайдар Алійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

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

Анотація   

Восьма пісня альбому "ПЕРВЫЙ РУССКИЙ" про юнацьке божевільне 
і віддане кохання до заміжньої жінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64513  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецька Тетяна Борисівна, Панкратова Анна Русланівна, Ілінчук 
Марина Віталіївна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

438 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Обґрунтування моделі управління інноваційними процесами 
на машинобудівних підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Городецька Т.Б., Панкратова А.Р., Ілінчук М.В. 
Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал "Економіка, Фінанси. 
Право". - 2015. - № 11/2. - С. 10. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64514  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ЛЯЛЕЧКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дев'ята пісня альбому "ПЕРВЫЙ РУССКИЙ" описує специфіку 
відносин на відстані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64515  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна  
 

Повне ім'я або 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 ХОЧУ ОТ ТЕБЯ КОТА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Друга пісня альбому "ПЕРВЫЙ РУССКИЙ" про спільне дозвілля, що 
сповнено теплом та розумінням ніби незрозумілого, та яке повинно 
мати продовження - хоча б у появі кота.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64516  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова Віолетта Дмитрівна, Копиця Євгенія Миколаівна  
 

Повне ім'я або 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 СОГЛАСЕН БЫТЬ МОИМ МУЖЕМ?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перша пісня альбому "ПЕРВЫЙ РУССКИЙ" про те, як дівчина 
пропонує хлопцю одружитися.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64517  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Габрук Ростислав 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 "Инспектор полиэргатических систем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для використання на борту рухомих об'єктів 
водного транспорту, які обладнано системами динамічного 
позиціювання всіх класів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64518  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маврутенков Віктор Володимирович, Жукова Наталя Володимирівна, 
Кравчук Лариса Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Рівень протеїну S100b у сироватці крові хворих з ко-
інфекцією ВІЛ/туберкульоз як нейроспецифічний біомаркер ятрогенної 
нейротоксичності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маврутенко В.В., Жукова Н.В., Кравчук Л.О. 
Науковий журнал "Медична та клінічна хімія". - 2015. - № 2, ч. 1(63). - 
С. 24-28. 

 

Анотація   

Викладені наукові спостереження щодо впливу препаратів 
антиретровірусної та антимікробактеріальної хіміотерапії на 
вивільнення з клітин нейроглії маркера ураження протеїну S100b з 
оглядом на можливу ятрогенію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64519  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

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 декоративно-ужиткового мистецтва "Смачна тарілка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал - кераміка, покриття - глазур матова/глянцева, колір – згідно 
з палітрою RAL. Діаметр 300 мм, внутрішній 215 мм. З одного боку - 
зріз, довжина зрізу 200 мм. Застосування: використовується при 
декоруванні інтер'єрів всередині приміщень або як посуд.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64520  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

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 "Крісло - "Ботан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Габаритні розміри: діаметр зовнішній 1211,4 мм., висота 1700,2 мм, 
внутрішній діаметр 1040 мм, висота ніжок 200,1 мм. Матеріали: каркас - 
сталь, ніжки - дерево, оббивка - фетр, подушки - текстиль, поролон і 
пух. Застосування: меблі, використовується при декоруванні інтер'єрів 
всередині приміщень.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64521  
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Дата реєстрації авторського права  15.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

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 декоративно-ужиткового мистецтва "Ваза "Інваріант"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з двох частин: Трилітрова банка. Матеріал - скло прозоре. 
Діаметр банки - 154 мм, висота 236 мм. Підставка для банки. Матеріал 
- необроблений бетон. Колір сірий. Розмір ВхШхГ=200х200х200 мм. 
Застосування: використовується як ваза при декоруванні інтер'єрів 
всередині приміщень.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64522  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

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 "Стілець - "Синусоїда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Габаритні розміри: ШхВ=437х895 мм. Матеріали: каркас - металева 
труба, сидіння - металевий дріт. Колір – згідно з палітрою RAL, 
мат/глянець. Застосування: меблі, використовується при декоруванні 
інтер'єрів всередині приміщень. Характерні риси - зігнуті, 
"хвилеподібні" ніжки і спинка стільця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64523  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

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 "Стілець - "Династія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Габаритні розміри: ШхВ=640х840 мм. Матеріали: каркас - металева 
труба, сидіння - перфорований лист. Колір – згідно з палітрою RAL, 
мат/глянець. Застосування: меблі, використовується при декоруванні 
інтер'єрів всередині приміщень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64524  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махно Сергій Михайлович  
 

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 "Лампа (люстра) - Банка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Трилітрова банка. Матеріал - скло, пофарбоване порошковою фарбою 
за палітрою RAL, пофарбований метал, провід в текстильній оплітці, 
цоколь, ЛЕД-лампа. Колір - за палітрою RAL. Розмір: діаметр банки - 
154 мм, висота - 236 мм. Розмір/розміщення: передбачається стельове 
розміщення групами всередині приміщення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64525  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марія Латарія (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 "Я - человек"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64526  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулеба Анастасія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір (програма, заявка, грант) "Рідний Дім" Проект по 
створенню пансіону та умов для підвищення якості життя літніх 
людей" ("Рідний Дім")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одна з найгостріших соціальних проблем, з якою не може впоратися 
влада - стрімке старіння населення. Вивчивши дану проблему 
вирішили простягнути руку допомоги та побудувати пансіон, на базі 
якого буде знаходитися медичний та реабілітаційний центри, станція 
швидкої медичної допомоги. Пансіон буде побудовано та 
реконструйовано в м. Одеса на узбережжі Чорного моря.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64527  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулеба Анастасія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір (програма, заявка, грант) "Будівництво житлових 
комплексів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих 
територій" ("Будівництво мікрорайонів для ВПО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізація програми будівництва 75 ЖК для 500 тисяч сімей ВПО (1,5 
млн. осіб) з розвиненою інфраструктурою, реабілітаційними центрами 
та надання соціальних послуг і створення нових робочих місць в м. 
Києві та по всій території України. Здійснення проекту строком від 5 до 
15 років.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64528  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечаєва Інна 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)  Опис "Концепция услуги "Свадебный Сон"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64529  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Дмитро Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Долговая природа денег"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис еволюції товарообміну та механізмів виникнення 
обігових засобів (грошей). Нова інтерпритація закону Коперника-
Грешема.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64530  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Опитувальник психоемоційного стану та психосоматичного здоров'я"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опитувальник запропонований для дослідження особливостей 
психоемоційного стану та психосоматичного здоров'я (форма 
проведення дослідження може бути як індивідуальною, так і груповою). 
Респонденту пропонується оцінити стан власного здоров'я, зокрема 
окремі характеристики щодо фізичного та психоемоційного стану. 
Може бути використаний психологічною службою шкільних, середніх 
та вищих учбових закладів, центрів здоров'я та психологічної 
допомоги, клінічних лікарень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64531  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру "Анкета 
прикладного дослідження "Особливості самосприйняття свого тіла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкета запропонована для дослідження особливостей самосприйняття 
свого тіла людей зрілого віку (форма проведення дослідження може 
бути як індивідуальною так і груповою). Дозволяє виявляти ставлення 
особистості до свого тіла на теперешньому та підлітковому етапі життя, 
тривалість задоволенності своїм тілом (вагою, формою, об'ємом, 
фігурою, статурою, комплекцією, зовнішністю), мотивацію зусиль щодо 
моделювання свого тіла тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64532  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Оксана Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Пісні". Частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64533  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбело Данило Олександрович, Лугін Євген Олександрович, Янчук 
Олег Борисович, Гурєєва Ганна Володимирівна   

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АКТИВ ВІД" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "ConnectExpert"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

ConnectExpert - SaaS онлайн-сервіс, який впроваджує віртуальну 
платформу на веб-сайті Замовники та надає функції призначення 
візитів до лікаря, онлайн консультування за допомогою відео- та 
аудіозв'язку, оплати послуг, а також реєстрації та керування данними 
пацієнтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64534  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мринський Іван Миколайович, Мазурок Ірина Григорівна, Котовська 
Юліана Станіславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір навчального характеру "Колекція зразків насіння і 
плодів чагарників, ліан та дерев"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колекція зразків насіння і плодів чагарників, ліан та дерев збиралася 
протягом 2013-2015 рр. на території Херсонської, Житомирської, 
Харківської областей та АР Крим. До колекції також ввійшли зразки 
насіння, отриманого з імпортної продукції, завезеної на територію 
України. Колекція містить 145 зразків насіння і плодів, в т. ч.: 2 - 
напівчагарників, 46 - чагарників, 12 - ліан, 85 - дерев. Колекція 
супроводжується фотографічним матеріалом, інформацією щодо 
біологічної класифікації; зовнішнього вигляду, особливостей рослин, їх 
походження, поширення; описом листя, квітів, плодів, особливостей 
застосування рослин, а також посилання на походження зразків 
насіння чи плодів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64535  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

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  Літературний письмовий твір, ілюстрація, твір образотворчого 
мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "bCloud - screenshots, description, logics" ("bCloud - 
logics / описание работы приложения bCloud ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Опис з ілюстарціями пояснює логіку роботи нового програмного 
продукту для роботи з хмарними Інтернет-сервісами (сайтами). bCloud 
є одним з програмних продуктів "bNesis" - створення, розвиток і 
об'єднання різних програмних продуктів, їх версій і модифікацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64536  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбаба Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Схема будови подрібнювача кормів КДУ-2.0."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Аудіовізуальний твір присвячений для демонстративного перегляду 
будови подрібнювача кормів КДУ-2.0. Показано основні робочі органи 
подрібнювача кормів КДУ-2.0.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64537  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний документообіг ВР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для роботи з законопроектами. Окрім опису 
законопроекту, користувач має можливість переглянути супутню 
інформацію до закону, ознайомитися з розкладом пленарних засідань в 
календарі, новинами у розділі моніторингу, списком питань до уряду та 
відео-виступами колег.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64538  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Геннадій Олександрович, Свідерський Владислав Петрович, 
Базюк Лілія 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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теплофізичні властивості металів та стопів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії подано теоретичні основи і результати дослідження 
теплофізичних властивостей металів та стопів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64539  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попченко Юрій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад з давньогрецької на сучасну українську літературну мову 
"Новий Завіт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний переклад Нового Завіту здійснюється в рамках нового повного 
перекладу Біблії на сучасну українську літературну мову. У його основі 
лежить традиційний грецький текст Нового Завіту, а в якості методу 
перекладу використовується формальний еквівалент.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64540  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герман Константин Константинович, Шишанов Сергій Михайлович, 
Карчинський Віктор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій "Оснастка професійна для гарантованої ловлі 
риби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Збірка складається з двох частин : "Кораблик радіокерований для 
точного закидання підкормки та блесни", "Датчик покльову".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64541  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойленко Олексій 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 (звіт про дослідження) "Аналіз проблеми виявлення 
академічного плагіату в галузі технічних наук та інженерної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить попередній узагальнений аналіз чинного законодавства, 
науково-технічної документації та спеціалізованого програмного 
забезпечення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64542  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо)  
 

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 "Две сестры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64543  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юхимчук Володимир Миколайович, Пасічник Віталій Анатолійович, 
Баленко Анастасія 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 "FTTH"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма для кодування/декодування геометричних та технологічних 
параметрів отворів та кодування/декодування даних про 
інструментальне забезпечення для їх обробки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64544  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юхимчук Володимир Миколайович, Пасічник Віталій 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 "OCTS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма синтезу інструментального забезпечення оброблення отворів 
осьовим різальним інструментом на основі критерію мінімуму 
сумарних витрат на механічне оброблення отворів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64545  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2016  
 

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 "Двигун, пристрій який створює рушійну силу за 
рахунок взаємодії робочої речовини з робочою чи робочими 
поверхнями, на яких сформовано заданим способом (асиметричну) 
нано-, мікро-, макроструктуризацію з заданим вектором опору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64546  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашкієв Григорій Миколайович  
 

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)  Наукова стаття "Проблемы образования и пути их преодоления"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано сучасний стан системи освіти в історичній 
перспективі. Наведено найважливіші риси суспільства, його потреби та 
можливості на етапах минулого індустріального та нового 
інформаційного суспільства  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64547  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашкієв Григорій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Заява на відкриття "Свойство живой материи, с 
помощью результатов труда, менять Метрику реальности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В заяві наводиться опис відкриття, раніше невідомої властивості живої 
матерії, змінювати метрику реальності Всесвіту, використовуючи 
результати трудової діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64548  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Fly like a plane"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64549  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Gravity has gone"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64550  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Minimalove"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64551  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "I lеаve you behind"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64552  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Mandragora"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64553  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Quiet"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64554  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "She"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64555  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
 

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 "Stand and watch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64556  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Stay with me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64557  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Three times"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64558  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович, Мєняйленко Анна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Останусь одна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64559  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Антон 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 "Концепція циклу казок "Мольфарик 
та Чугайстер у пошуках коренів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мольфарик хоче допомогти своєму другові Чугайстру визначитись, до 
якого саме народу той відноситься і знайти його "корені".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64560  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Антон 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 "Концепція циклу оповідань "За 
порогами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основі сюжету циклу лежать пригоди мультиетнічної команди 
Запорізьких козаків, що складається з представників різних народів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64561  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Кунда Неоніла Тарасівна, Петрик 
Анатолій Васильович, Шарай Світлана Михайлівна, Силенко 
Валентин Євгенович, Чупайленко Олексій Андрійович, Гусев 
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Олександр Володимирович, Махмудов Ельдар Юсиф-огли, Лебідь 
Вікторія Вікторівна, Третиниченко Олександр Григорович, Козлов 
Аркадій Констянтинович, Катрушенко Наталія Анатоліївна, Денис 
Олена Віталіївна  

 

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 
"Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних 
перевезень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний термінологічний словник містить найбільш уживані та 
поширені терміни з організації міжнародних перевезень. З метою 
адаптації іноземних студентів до мовного середовища. Словник 
складається з двох тотожних частин, викладених російською та 
українською мовами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64562  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопоцько Ольга Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм управління постачаннями швидкопсувних 
вантажів і модель формування прогнозу обсягів продажів продуктів в 
торгівельних точках за рахунок визначення параметрів оптимізації 
часу початку продажу і обсягів замовленого продукту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований алгоритм, визначає процес управління постачаннями 
швидкопсувних вантажів шляхом оптимізації циклу постачання за 
рахунок мінімізації втрат (повернень вантажів). Модель дозволяє 
отримати рішення щодо формування оптимальних обсягів замовлень 
та є частиною алгоритму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64563  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління постачаннями швидкопсувних 
вантажів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована комп'ютерна програма, визначає процес управління 
постачаннями швидкопсувних вантажів шляхом оптимізації циклу 
постачання за рахунок мінімізації втрат (повернень вантажів) у всіх 
торговельних точках і максимізації питомого доходу по кожному виду 
продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64564  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Білякович Олег Миколайович, 
Савчук Анатолій Миколайович, Глухонець Андрій Олексійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Рекомендації 
щодо відбору проб олив з оптимізованим структурним складом в 
експлуатаційних підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено основні рекомендації, щодо відбору проб досліджуваних 
мастильних матеріалів з агрегатів підконтрольних транспортних 
засобів в умовах експлуатаційного підприємства, які зведено до певних 
пунктів вимог.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64565  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Міланенко Олександр 
Анатолійович, Туриця Юлія Олександрівна, Міняйло Костянтин 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
визначення оптимальної концентрації наномодифікатора в 
універсальних моторно-трансмісійних оливах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначення концентрації наномодифікатора у дослідній моторно-
трансмісійній оливі базується на наступних етапах: відбір проб 
досліджуваного мастильного матеріалу; спектрофотометрування; 
вимірювання оптичної щільності на певних довжинах хвиль; 
розрахунок концентрації присадки за математичною залежністю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64566  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каменецький Олег Валерійович  
 

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 "Тонкости итальянской грамматики. Том 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику висвітлено граматичні особливості італійської мови, 
знання яких необхідне для орієнтування у мовних ситуаціях, а також 
правильного розуміння та написання текстів італійською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64567  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косянчук Тетяна Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Разгадка "Фрунзе, 40"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Моя героїня розкриває таємницю свого діда, таємницю давно минулих 
років. Паралельно вона знаходить відповіді на питання, які не давали 
їй спокою ось вже багато років, щоб добитися правди і справедливості, 
володіючи при цьому унікальними здібностями.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

459 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64568  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Norofaraday (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 "Крим" ("Крым")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64569  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисіль Світлана 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 "Методика экономической оценки дополнительных 
услуг пассажирских перевозок по Кысиль" ("Методика по Кысиль")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика оцінки додадкових послуг складається з етапів: процедура 
виявлення кризових додаткових послуг; формування алгоритму оцінки 
додаткових послуг; оцінка результатів та прийняття управлінських 
рішень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64570  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

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 "Sander"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Пісочниця локомотива створена для підвищення коефіцієнта 
зчеплення коліс локомотива з рейками. Містить датчик швидкості 
руху, блок керування та форсунку. Пісочниця забезпечує подачу піску в 
зону контакту колеса з рейкою в залежності від швидкості руху 
локомотива.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64571  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огнев'юк Віктор Олександрович, Сисоєва Світлана Олександрівна, 
Жильцов Олексій Борисович, Козак Людмила Василівна, Кузьменко 
Ольга Миколаївна, Тригуб Ілона Іванівна, Галицька Майя 
Михайлівна, Мазур Наталія Петрівна, Побірченко Неоніла Антонівна, 
Рябенко Валерій Олександрович, Зельман Марк, Коцур Олена 
Остапівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Освітологія: підготовка експертів у 
галузі освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику подано навчальну міждисциплінарну програму, яка 
інтегруючи знання окремих наук про освіту, сприяє всебічній 
підготовці експерта у галузі освіти та методичні рекомендації щодо 
реалізації навчальних програм на міждисциплінарному рівні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64572  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альона Карат (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 "Любімо браття Україну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64573  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Every Monday"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64574  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Away"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64575  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Обесточена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64576  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Трусы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64577  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляков Ігор Ігорович  
 

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 "Народно-художній виріб декоративно-
вжиткового призначення, авторська робота: підвіска риболовна 
(блешня) "Цикадиус" ("Підвіска риболовна (блешня) "Цикадиус")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія зародження і розвитку виробів декоративно-вжиткового 
мистецтва на території українських земель свідчить про те, що 
традиційне народне мистецтво є невідємною частиною побуту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64578  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Георгій Володимирович, Жабєєв Павло Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проект "Індивідуально-колективна технологія 
навчання в середовищі традиційної класно-урочної-предметної системи 
освіти (українська версія)" ("ІКТН-У")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технологія дозволяє здійснити кумулятивне об'єднання особливостей 
багатьох технологій і системи освіти.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

463 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64579  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дурмасенко Олег Леонідович (Гліб Гржибовський)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Емблема "Герой Киянин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головні символи емблеми: кулак, прапор, серце з тризубом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64580  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дурмасенко Олег Леонідович (Гліб Гржибовський)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення родового герба 
"Тріскач" ("Родовий герб")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головні символи: сонце, рука, хрест, шабля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64581  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шекера Олег Григорович, Шекера Оксана Олегівна, Шекера Ірина 
Олегівна, Царенко Анатолій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Емблема Міжнародної громадської організації "Міжнародна асоціація 
"Здоров'я суспільства" ("Емблема МГО-МА "Здоров'я суспільства")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

464 

Анотація   

Емблема являє собою зображення карти світу/глобуса Земної кулі, 
обмеженого контурами серця. На тлі серця зображений факел, з трьома 
червоними язиками полум'я, обвитий срібною змією, оточений двома 
оливковими гілками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64582  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимович Олександр Аксентійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Про біоенергетичну інфекцію, і можливості 
біоенергетичного лікування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64583  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Корсун (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 "Easy To Love"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання, що поглинає всі думки закоханої дівчини, 
затьмарює її розум, дарує надію на безмежне щастя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64584  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Соль мира" ("The essence of the world")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64585  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 

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 "Дождь" ("Rain")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64586  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 

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 "Облака" ("Clouds")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64587  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 

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 "На распутье" ("At the crossroads")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64588  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 

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 "Девушка и ветер" ("A young Lady and The wind")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64589  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 

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 "В память о массовом истреблении бездомных 
животных на Евро 2012" ("In memory of homeless animals mass 
extermination before EURO 2012")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64590  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 

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 "Спи спокойно" ("Sleep tranquil")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64591  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 
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 "Место души - небеса" ("The soul belongs in heaven")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64592  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 
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 "Непутевые гангстеры" ("Frustrated gangsters")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64593  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 

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 "Соль мира" ("The essence of the world")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64594  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 

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 "Танцующая на волнах" ("Dancing on the waves")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64595  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечай Дмитро Валерійович  
 

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 "Дорога к дому" ("Way back home")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64596  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Корсун (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 "Love story" (російськомовна версія)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про нескінченну війну на любовному фронті, душевні 
страждання, сварки, примирення і пристрасне кохання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64597  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Корсун (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 "Love story" (англомовна версія)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про нескінченну війну на любовному фронті, душевні 
страждання, сварки, примирення і пристрасне кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64598  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шовгенюк Михайло Васильович, Ковальський Богдан Михайлович, 
Семенів Марія Рудольфівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ICaS-Color Synthesis-2.0" ("ICaS-Color 
Synthesis")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для синтезу зображення 4-ма та 6-ти 
друкарськими фарбами на основі аналітичної моделі автотипних 
рівнянь та колірних векторів друкарських фарб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64599  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюк Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір "Пригоди веселого гобліна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця казка про маленького гобліна Орфіка, який був настільки малим, 
що всі його ображали. Тому життя Орфіка було безрадісне та сумне. 
Дуже часто він втікав в далекі печери, чимдалі від усіх, і там гірко 
плакав.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64600  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Анатолій Ярославович, Довгалець Сергій Михайлович, Дідич 
Володимир Миколайович, Добровольська Катерина В'ячеславівна, 
Остапенко Емілія Миколаївна, Селезньова Руслана Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Лабораторна робота "Дослідження залежності 
сили пружності від деформації розтягування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для навчання студентів з курсу "Біофізика" і 
дозволяє здійснювати процес в інтерактивному режимі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64601  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Анатолій Ярославович, Довгалець Сергій Михайлович, Дідич 
Володимир Миколайович, Добровольська Катерина В'ячеславівна, 
Остапенко Емілія Миколаївна, Селезньова Руслана Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Лабораторна робота "Електричні 
вимірювання неелектричних величин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для навчання студентів з курсу "Біофізика" і 
дозволяє здійснювати процес в інтерактивному режимі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64602  
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Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Данькевич Оксана Степанівна, Хохленкова 
Наталя Вікторівна, Орловецька Нінель Фатехівна, Азаренко Юлія 
Миколаївна, Живора Наталія Василівна, Чушенко Валентина 
Миколаївна, Левачкова Юлія Валентинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "РОБОЧИЙ ЗОШИТ З АПТЕЧНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить практично орієнтовані завдання, виконання яких 
дозволить студентам обґрунтувати технологію експерементальних 
лікарських засобів у вигляді різних лікарських форм та спосіб уведення 
в них лікарських речовин з різними фізико-хімічними властивостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64603  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Данькевич Оксана Степанівна, Хохленкова 
Наталя Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "РОБОЧИЙ ЗОШИТ НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ З АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЛІКІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить основні теми, де студенти знайомляться з основами 
організації виробничої діяльності аптек, з підготовчими стадіями 
приготування лікарських препаратів, набувають знань та навичок з 
деяких видів практичної діяльності фасувальника та санітарки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64604  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казимир Володимир Вікторович, Нікітенко Євгеній Васильович, 
Заровський Руслан Владиславович  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

472 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Чернігівський національний технологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільна система електронного 
голосування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це система, яка реалізується на основі мобільних 
планшетних пристроїв (комп'ютерів) з сенсорними екранами 
(touchscreen) з використанням віртуальної екранної форми бюлетеня. 
На планшетному комп'ютері встановлено спеціалізоване програмне 
забезпечення, яке дає змогу депутатові голосувати, працювати з 
документами під час роботи сесії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64605  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Ростислав Григорович, Повстяной Олександр Юрійович, 
Редько Ольга Іванівна, Імбірович Наталія Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизований облік успішності студента" 
("СтудОбл")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64606  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Повстяной Олександр Юрійович, Редько Ростислав Григорович, 
Імбірович Наталія Юріївна, Полінкевич Роман Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизований розрахунок ланцюгових 
передач" ("РозЛан")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма дозволяє користувачу спроектувати ланцюгову передачу, від 
трудомісткого пошуку методик розрахунку цієї передачі в книгах і 
довідниках. Програма являє собою більш систематизовану методику, 
націлену саме на розрахунок ланцюгової передачі та дає змогу 
кардинально підвищити продуктивність праці і якість одержуваних 
проектів, визначає типорозмір ланцюга і геометричну характеристику 
зірочки за заданих користувачем умов.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64607  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Повстяной Олександр Юрійович, Редько Ростислав Григорович, 
Редько Ольга Іванівна, Зубовецька Наталія Тарасівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Фінансовий аналіз стану підприємства" 
("ФінАл")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє користувачеві провести аналіз рентабельності 
власного капіталу даного підприємства, виявити вірогідність 
банкрутства, виходячи з поточного стану діяльності підприємства, 
визначити фінансову стійкість підприємства, розраховувати різні 
показники рентабельності по підприємству в цілому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64608  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Ростислав Григорович, Повстяной Олександр Юрійович, 
Редько Ольга Іванівна, Полінкевич Роман Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Перетворення растрових зображень у 
векторний формат" ("РастрВек")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64609  
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Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крамар Андрій Анатолійович, Калугін Едуард 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)  Книга "Дневник кладоискателя: антология приборного поиска"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калугин Э.Н., Крамар А.А. Дневник кладоискателя: 
антология приборного поиска. - Киев, 2010. - 272 с. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64610  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Олександр Євграфович  
 
Повне ім'я або 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 "Проект "Ідентифікація Петренків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Цей проект - це необмежене часом дослідження генеалогії одного з 
чисельних родів Петренків, яке було започатковане представником 
цього роду Олександром Євграфовичем Петренком 2012 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64611  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майраслов Олег 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)  Літературний твір "Учреждение международного Ордена Героев 
Небесной сотни с Библиотечным Фондом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Меморіал /США/. "Экспо" в ООН.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64612  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провотар Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "О чем молчат мамочки или в чем секрет счастливого и 
здорового ребенка" ("О чем молчат мамочки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна мета книги описати підхід до виховання дітей, який би не 
відповідав на питання як дитину зробити генієм, але показує як 
виростити щасливу людину. При цьому залишитися успішною і гарною 
жінкою. Ідея такого виховання полягає в тому, щоб бути максимально 
природніми, на скільки це звичайно можливо в нашому світі. Слово 
"природній" скоріше треба сприймати як гармонічний. Суть підходу - 
вміти жити в гармонії і виховувати своїх дітей в гармонії. В гармонії не 
тільки з природою, але в гармонії з тим суспільством і оточенням, в 
якому знаходиться дитина.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64613  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Артем Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фортепіанних творів "Щоденник 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64614  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

476 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ФЕДОТОВА или Далась Вам эта 
рыба!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64615  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "НИКОГО НЕТ ДОМА" 
("КЛАССИКИ-2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64616  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64617  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64618  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Владислав Ігорович  
 

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 телесеріалу "Зефір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64619  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курасов Владислав Вікторович, Natalia Rostova (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 "I'm Insane"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64620  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Антон Дмитрович  
 

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 "Бессмысленно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64621  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Антон Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Давай, играй!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64622  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Антон Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моя душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64623  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Антон Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сколько надо мужества"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64624  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Антон Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Стекала кровь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64625  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Антон Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тебе нема"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64626  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Антон Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты моя ошибка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64627  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мєлідіс Ірина 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 "Державна люстрація Конституції України". Частина 
№1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64628  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлоусова Ольга Юріївна, Бекетова Галина Володимирівна, 
Бабаджанян Олена Миколаївна, Волошина Лідія Георгіївна, Павленко 
Наталія Володимирівна, Солодовніченко Ірина Григорівна, Шутова 
Олена Валентинівна, Ганзій Олена Богданівна, Волошин Костянтин 
Вікторович, Савицька Катерина Володимирівна  

 

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 "Навчальний план та програма циклу 
спеціалізації за спеціальністю "Дитяча гастроентерологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64629  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлоусова Ольга Юріївна, Бекетова Галина Володимирівна, 
Бабаджанян Олена Миколаївна, Волошина Лідія Георгіївна, Павленко 
Наталія Володимирівна, Солодовніченко Ірина Григорівна, Шутова 
Олена Валентинівна, Ганзій Олена Богданівна, Волошин Костянтин 
Вікторович, Савицька Катерина Володимирівна  

 

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)  Літературний письмовий твір "Навчальний план та програма 
передатестаційного циклу за спеціальністю "Дитяча 
гастроентерологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64630  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекетова Галина Володимирівна, Алексеєнко Наталія Василівна, 
Горячева Ірина Павлівна, Солдатова Оксана Володимирівна, Нехаєнко 
Марія Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчальний план та програма циклу 
стажування за спеціальністю "Дитяча гастроентерологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64631  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Риндін Сергій Анатолійович, Білик Владислав Олегович, Мальований 
Олександр Григорович, Войтко Вікторія 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 "Мобільний додаток "Hunthelper"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Створений мисливський додаток призначений для полегшення і 
отримування задоволення від полювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64632  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ус Світлана Альбертівна, Сисенко Максим Ігорович  
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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 "Optimal Partition Sets" ("OPS")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для фахівців у різних галузях шляхом 
розв'язання проблеми розбиття заданої області на централізовані зони 
покриття із урахуванням фіксованих критеріїв з використанням 
моделювання та відомого аглогитму Н.З. Шора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64633  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Сергій Андрійович  
 

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)  Дитяча казка з ілюстраціями "Монстр, що живе на вежі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розповідається про казкового героя Поллі, який розказав своїм 
друзям про страшного монстра, який живе на вежі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64634  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма проектування складного 
криволінійного тривимірного об'єкта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проектування складного криволінійного 
об'єкта за допомогою функцій Безьє. Програма реалізована мовою 
AutoLISP в середовищі системи AutoCAD. Використання програми 
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можливо в практиці проектуваня складних об'єктів, а також в 
навчальному процесі.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64635  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Станіслав 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 "Маркетинговий проект "Реклама на 
яйцях!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проект заснований на авторській методиці та передбачає 
інформування і рекламування різноманітних товарів, торгових марок, 
брендів тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64636  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдіна Олена Пилипівна   
 
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 казок "Ветка сирени"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64637  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саламаха Людмила Іванівна  
 

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)  Книга "Вишивка у символах і знаках"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга призначена вічній пісні барв і кольорів - одному з масових і 
найбільш улюблених видів народного мистецтва - вишиванці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64638  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виктория Ласки (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Пункт назначения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вісім колишніх однокласників врятовані в катастрофі на кораблі. 
Однак вони всі гинуть один за одним і всіх їх вбиває вода.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64639  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брацкова Зінаїда Михайлівна, Любарець Максим Сергійович, 
Тарасова Світлана В'ячеславівна, Шмельов Павло Геннадійович, 
Сіроткіна Тетяна Петрівна, Карпенко Лариса Михайлівна  

 

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 "Інформаційно-комп'ютерна технологія 
"Будівельний комплекс-обмін" ("Web-модуль ІКТ "Будівельний 
комплекс-обмін")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма створює єдиний інформаційний простір для оперативного 
отримання даних, необхідних для формування, моніторингу програми 
капітальних вкладень та капітального ремонту в складі програми 
економічного і соціального розвитку міста.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64640  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиновський Дмитро Сергійович, Кучеров Дмитро 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 "Кросплатформений мультимедійний 
аудіопрогравач"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для відтворення аудіофайлів формату mp3. В 
програмі передбачено можливість роботи з декількома системами 
відтворення одночасно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64641  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Османов Сархан Темразович, Кучеров Дмитро 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 "Програма для візуалізації складних 3D 
об'єктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До 3D об'єктів відносяться предмети будь-якої фізичної природи. 
Програма дозволяє завантажувати файли, відображати їх форму на 
екрані монітора, а також редагувати їх.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64642  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сосков Юрій Євгенович, Кучеров Дмитро 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 "Програмний засіб для відображення 
маршруту рухомого об'єкта на електронній карті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для прокладання маршруту рухомого об'єкта на 
електронній карті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64643  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білі (Білл) Шепард (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 "ДиДи (Часть 1) Интермеццо ("Случайные знакомства или Как 
все начиналось")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Студент вузу на прізвисько ДіД вирішує знайомитись з дівчатами на 
вулицях великого міста. На цьому шляху його чекає чимало пригод.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64644  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копилова Ольга Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Концепція Міжнародного дитячого кінофестивалю 
"NEXT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64645  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эжени МакКвин (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Ключи к женским практикам. Внутренний ритм женской 
природы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64646  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эжени МакКвин (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 "Магия лунного круга. Лунный календарь женских практик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64647  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эжени МакКвин (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 "13 Лун года. Женские практики полнолуний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64648  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эжени МакКвин (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 "Волшебные помощники Мерлина или Цветочные Эссенции 
Эдварда Баха "   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64649  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эжени МакКвин (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 "Практики проработки солнечного и лунного затмения" 
("Практики затмений")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64650  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эжени МакКвин (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 "Тайные знаки деревьев. Огам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64651  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эжени МакКвин (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 "Дневники ведьмы. Истории из жизни практикующей ведьмы"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64652  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эжени МакКвин (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 "Чакры. Семь дорог домой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64653  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Эжени МакКвин (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 "Драгоценные камни и дни недели. Практики. Защита. 
Привлечение удачи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64654  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Уроки української мови в 7 класі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Посібник уміщує 88 уроків української мови в 7 класі, що відповідають 
чинній програмі української мови для основної школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64655  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брінцева Ольга Григоріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні матеріали "Рекомендації щодо розширення 
можливостей відтворення трудового потенціалу підприємств України в 
контексті принципів гідної праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі досліджено сучасний стан імплементації принципів гідної 
праці на вітчизняних підприємствах, визначено пріоритетні напрями, 
теоретичні засади та практичні рекомендації відтворення трудового 
потенціалу підприємств країни в контексті принципів гідної праці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64656  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блохін Олексій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний переклад інтерфейсу "Переклад з англійської мови 
текстових ресурсів (файлів Config.json, Application.json, Common.json, 
Download.json, Login.json, Playback.json, Preview.json, Wizard.json) 
обладнання фірми Hikvision (відеореєстраторів (DVR, NVR, XVR) та IP 
камер спостереження)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторський переклад обладнання фірми Hikvision з англійської на 
українську мову.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64657  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
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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 "Модуль перевірки якості фотографій згідно 
рекомендацій ІСАО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизованого аналізу зображень на 
предмет відповідності вимогам, що використовуються Міжнародною 
Організацією Цивільної Авіації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64658  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучевський Роман Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Способ компрессии и декомпрессии 
двоичный данных"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-технічний твір являє собою опис способу роботи з двійковою 
(бінарною) системою даних, а саме компресія і декомпресія цих даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64659  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бажиновський Володимир Олексійович (Никита Добрый)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Если бы не ты..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

До збірки увійшли твори: "Ночь", "Горочка", "Если бы не ты", 
"Ветер-бродяга", "Канарейка", "Абрикоса", "Северный край", 
"Баксы", "Серое пальто", "Проводы".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64660  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреславський Дмитро Васильович, Коритко Юлія Миколаївна, 
Мєтєльов Володимир 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 "Розрахунки повзучості методом скінченних 
елементів" ("FEMCreep v 1.3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму розроблено для розв'язання двовимірних задач теорії 
повзучості. Вхідними даними є скінченноелементна модель конструкції 
та фізико-механічні характеристики матеріалів. Вихідними даними є 
компоненти напружено-деформованого стану та параметр 
пошкоджуваності у вузлах та елементах сітки для заданих моментів 
часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64661  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреславський Дмитро Васильович, Морачковський Олег 
Констянтинович, Татарінова Оксана Андріївна, Чупринін Олександр 
Олексійович, Золотько Євген Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Shell Creep Calculations" ("SCC v 4.8")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розв'язання задач повзучості та руйнування 
тонкостінних оболонкових конструкцій при несиметричному 
навантаженні. Реалізовано можливість введення вхідних даних про 
геометрію навантаження, фізико-механічні характеристики матеріалів. 
Вихідні дані - параметри напружено-деформованого стану в кожен 
момент часу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64662  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Современные комплексные фитопрепараты и 
растительные БАД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Современные комплексные фитопрепараты и 
растительные БАД: Справочное пособие для провизоров-интернов, 
провизоров, врачей, курсантов циклов повышения квалификации 
медицинских и фармацевтических ВУЗов III-IV уровня аккредитации / 
А.В. Мазулин, Г.В. Мазулин, Г.П. Смойловскач, А.А. Остапенко, П.А. 
Логвин. - Запорожье : Кругозор, 2015. - 392 с. 

 

Анотація   

Пропонований довідковий посібник включає характеристики 586 
сучасних фітотерапевтичних лікарських засобів. У алфавітному 
покажчику представлені основні відомості про комплексні 
фітопрепарати і рослинні БАД, що зареєстровані на теперішній час в 
Україні. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64663  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Дмитро Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вже нема"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64664  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Дмитро Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Це наше життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64665  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продєдович Едуард Вячеславович, Вільгельмі Геннадій Рудольфович, 
Піденко Олег Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ ЕКСПАНШЕН 
УКРАЇНА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SX-Government"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма для використання в державних органах і органах виконавчої 
влади. Дозволяє автоматизувати діловодство, надання 
адміністративних послуг, кадровий облік, обробку звернень громадян 
тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64666  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Молитва жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64667  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Володимир 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 "Mauris CRM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для автоматизації процесів роботи на 
підприємстві і дозволяє створювати під кожне підприємство свою 
структуру реляційних таблиць та поєднувати їх в єдину інформаційну 
систему.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64668  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куванніков Артем 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 "Пісні  Артема Куваннікова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки пісень увійшли такі твори: "Де ти, де я?", "Леди Джулия", 
"Дотик до серця", "Край неба", "Схожий на сніг", "Сюрприз", "Я з 
тобою", "Мама".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64669  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олаф Кёзу/Olaf Közu (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 "Путевые заметки. Жизнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64670  
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Дата реєстрації авторського права  25.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Юлія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка дитячих казок і віршів "Истории Радужной Улитки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64671  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Тадеєва Юлія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Хмарна медична інформаційна система 
сімейного лікаря"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації роботи сімейних 
лікарів та закладів охорони здоров'я первинного рівня надання 
медичної допомоги (амбулаторії сімейної медицини, консультативно-
діагностичні центри, центри медико-санітарної допомоги) у вирішенні 
завдань з формування реєстрів пацієнтів різних категорій, запису на 
прийом до лікаря, ведення оглядів хворих та призначеного лікування, 
обліку виписаних рецептів та планування потреби у пільгових 
препаратах тощо.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64672  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раджабов Саід Нуруллозода  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Збірник творів StasyQ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64673  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Дмитро Юрійович, Козяревич Дмитро Вікторович, 
Буравченко Костянтин Олегович, Флуєрар Костянтин Миколайович, 
Ємельянов Дмитро Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Комп'ютерна програма для ефективного використання 
водопостачання, електропостачання, теплопостачання на промислових 
підприємствах, яка дозволяє моніторити поточний стан роботи 
промислових вузлів та підсистем, управляти окремими агрегатами, 
здійснювати аварійне відключення об'єктів моніторингу. Комп'ютерна 
програма інтегрується з ГІС-системами, що дозволяє ефективніше 
здійснювати моніторинг та управляти значною кількістю об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64674  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Дмитро Юрійович, Козяревич Дмитро Вікторович, 
Кузько Володимир Семенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Комп'ютерна програма для батьків та представників батьківських 
комітетів: допомогає відслідковувати витрати коштів, які вносяться 
батьками в фонди шкільних класів;  інструмент для ведення журналу 
успішності учнів, доступного батькам; може бути створений перелік 
батьків класу із зазначенням контактних данних;  повідомляє про 
актуальний навчальний розклад;  забезпечує можливість батькам 
спілкуватися на форумі;  повідомляє батькам про позашкільні 
активності учнів і т. д.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64675  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Михайло Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "БОТАНІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Охарактеризовано видовий склад рослинного покриву зони 
відчудження: 1228 видів з 512 родів 124 родин, 6 класів, 5 відділів. 
Аналізуються біоекологічні особливості флори та созологічні питання 
території. Подається динаміка фітопродуктивності та видового складу 
рослинних угрупувань на пробних площах, зв'язок їх сукцесій з 
едафічними та погодними умовами.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64676  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Оксана Олександрівна (Ковтун Ксенія)  
 

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 "Мати Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64677  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Оксана Олександрівна (Ковтун Ксенія)  
 

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 "В плену"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64678  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Оксана Олександрівна (Ковтун Ксенія)  
 

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 "Серце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64679  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола 
Володимирович, Пронько Олена Петрівна, Бондаренко Ольга 
Пилипівна, Тимошенкова Оксана Володимирівна, Яреміч Ольга 
Олександрівна, Попович Олена Вікторівна, Гренчук Олена Вікторівна, 
Калюжина Вікторія Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Знакомство с Богом" частина 1, частина 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Більшість людей (і діти не є вийнятком) мають неправильне розуміння 
Бога. Тому важливо знати, що Господь говорить про Себе у Своєму 
Слові. Мета цієї програми - познайомити дітей з Богом. Ми віримо, що 
знайомство з ним, знання його характеру - це і є міцна основа віри для 
кожної людини, і тим більше для дитини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64680  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола 
Володимирович, Пронько Олена Петрівна, Бондаренко Ольга 
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Пилипівна, Тимошенкова Оксана Володимирівна, Іващенко Гліб 
Григорович, Попович Олена Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Живи по Слову" частина 1, частина 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ми живемо у незвичайній епосі, коли заперечуються будь-які 
авторитети й авторитет Божого Слова не є вийнятком.  У цьому 
навчальному році ми хочемо працювати над тим, щоб піднести 
авторитет Біблії в очах дітей. Щоб ця Книга стала для них живою, щоб 
Господь вложив у їхні серця потребу і любов до неї. Щоб із раннього 
дитинства вони виробили звичку в усьому з нею звірятися.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64681  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несен Роман Сергійович (MC Wub)  
 

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 "Another world"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До музичного альбому увійшли пісні: "Fall in Love", "Today", "I'm 
Coming Home", "Freedom", "You Remember All", "In The Jungle", "Like 
On The Moon", "Let it Go", "Phoenix", "Turn On The Light".    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64682  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Олег Олегович  
 

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 "Бабочка"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Злочинець з майбутнього завдяки технології дзвінків у минуле втягує 
героїню в аферу з лотереєю, чим запускає ланцюг створення декількох 
ліній часу, які приводять до кількох смертей і його власної.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64683  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Життєдіяльність та рухова активність студентів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Актуальність монографії полягає в тому, що автором на сучасному 
науковому рівні викладено концептуальні та практичні аспекти 
рухової активності, фізичного розвитку і фізичної підготовленості 
студентів аграрних університетів протягом тривалого періоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64684  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фізичне виховання і воля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Актуальність монографії полягає в тому, що автор вперше у 
вітчизняній теорії і методиці фізичного вихованя розкрив питання 
формування вольових якостей студентів у навчально-виховному 
процесі вищих навчальних закладів. Доведено, що виховання вольових 
якостей у студентів потребує володіння спортивно-технічними 
навиками і уміннями, загальною і спеціальною фізичною 
підготовленістю, високою працездатністю тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64685  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Іміджева привабливість вищих навчальних закладів 
як фактор нецінової конкуренції на ринку освітніх послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Встановлено зв'язок між автономією вищих навчальних закладів та 
іміджевою привабливістю ВНЗ як засобу нецінової конкуренції на 
ринку освітніх послуг України. Запропоновано класифікацію цільових 
груп ВНЗ, на підставі якої розроблено систему факторів іміджевої 
привабливості та систему заходів з її посилення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64686  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Магістр Фотографії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64687  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шах Тетяна Володимирівна, Поляков Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Містами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня виконується під фортепіанну музику. Ця пісня написана з 
патріотичних мотивів. Закликає до віри та боротьби за краще 
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майбутнє, творити добрі справи, надіятись і любити не дивлячись на 
нестабільність миру в країні. Пісня пророкує щасливу "весну", що 
прийде на зміну холоду і ворожнечі. І настануть хороші часи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64688  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплуненко Наталія Володимирівна (Reka)  
 

Повне ім'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 "Девушка для демона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64689  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплуненко Наталія Володимирівна (Reka)  
 

Повне ім'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 "Душа элементаля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64690  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ALTER APES (псевдонім), ALTER APES (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 "Disconnected"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Kids", "Disconnected", "Snowfall", "Fight". 
Всі пісні написані англійською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64691  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нисинець Андрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Портрет Шовковського О.В. гравця 
ФК "Динамо"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64692  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоруца Ірина 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 "Алло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64693  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Софія Андріївна (Sonya JT)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64694  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

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 без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Космічний політ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64695  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молдавцев Сергій Анатолійович, Векерик Василь Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Метод моделювання роботи шарошкового долота при 
бурінні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На механічну систему "шарошкове долото" накладені геометричні 
стаціонарні зв'язки. Його положення в просторі в будь-який момент 
часу визначається узагальненими координатами. Для опису роботи 
шарошкового долота застосовані рівняння Лагранжа ІІ роду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64696  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ПЛАТТЯ" (формат А3 та А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером жіночих суконь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64697  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "СОРОЧКИ ЖІНОЧІ" (формат А3 та А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером жіночих сорочок  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64698  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КОМПЛЕКТИ ВЕСІЛЬНИХ РУШНИКІВ" (формат 
А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером весільних 
рушників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64699  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

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 "БЕЗРУКАВКИ ЖІНОЧІ" (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером жіночих 
безрукавок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64700  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "КАРТИНИ ЦЕРКОВНОЇ ТЕМАТИКИ" (формат 
А4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером картин церковної 
тематики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64701  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "БУДЕННІ КАРТИНИ" (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером буденних картин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64702  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "СПІДНИЦІ ЖІНОЧІ" (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером жіночих 
спідниць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64703  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "ПАНЕЛІ НЕСТАНДАРТНІ" (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються схеми для часткової вишивки бісером панелей 
нестандартного розміру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64704  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Віталій Григорович  
 

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 інформаційної системи "Реєстр учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації ділових процесів 
Департаменту соціальної політики виконавчого органу регіонального 
рівня в частині створення і ведення Реєстру учасників АТО.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64705  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Віталій Григорович, 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 "Едектронна база даних інформаційної системи "Реєстр 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для зберігання та автоматизації ділових 
процесів з інформацією про учасників антитерористичної операції, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64706  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крівець Тамара Петрівна, Шулаков Едуард Миколайович, Іванова 
Оксана Анатоліївна, 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  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних комп'ютерної програми 
інформаційної системи "Централізація даних для моніторингу процесів 
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого побутового палива"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

База даних призначена для забезпечення масової обробки інформації та 
містить дані з повною інформацією по електронній картці заявника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64707  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кротов Микола Ігорович, Лівенцева Ярослава Сергіївна  
 

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 для 
інформаційної підсистеми "Адміністрування та управління доступом 
користувачів ЄІАС УМП" для оформлення та видачі паспорта 
громадянина України у формі картки (ID-card)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для забезпечення адміністрування 
та управління доступом до інформаційних ресурсів Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи управління міграційними 
процесами авторизованих користувачів (представників уповноважених 
суб'єктів).  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович (Каміль Нурахметов)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Прощай, Мадагаскар!"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2857  
 

Дата реєстрації договору                                04.01.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ААА-ПАБЛИШИНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Алієв Октай Ага Керимович, Москальова Людмила Юріївна, 
Помиткін Едуард Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Учебное пособие для 1 класса "ЧЕЛОВЕК. 
СЕМЬЯ. МИР"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2858  
 

Дата реєстрації договору                                04.01.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Помиткін Едуард Олександрович, Москальова Людмила Юріївна, 
Алієв Октай Ага Керимович - Благодійний фонд "Октая Алієва"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бондаренко Юлія Леонідівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-освітнього характеру "Терміни державного 
експертного контролю. Міжнародні договори у сфері організації 
митного контролю на транспорті"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
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Номер реєстрації договору  2859  
 

Дата реєстрації договору                                11.01.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бондаренко Юлія Леонідівна - Національний транспортний 
університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кротов Микола Ігорович, Волковецький Сергій Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
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"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2860  
 

Дата реєстрації договору                                12.01.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" - Державна 
міграційна служба України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сидоренко Олександр  Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну "СА$UAL" ("ДИЗАЙН МАКЕТІВ 
ФІРМОВОГО СТИЛЮ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ 
СА$UAL") 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2861  
 

Дата реєстрації договору                                13.01.2016 

 

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  Черепаха Володимир Олексійович - КЕЖУАЛ ІНТЕРНЕШНЛ 
ЛІМІТЕД (CASUAL INTERNATIONAL LIMITED)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Калашніков Олександр Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Навсегда"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2862  
 

Дата реєстрації договору                                14.01.2016 

 

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  Калашніков Олександр Олександрович - Шурин Роман 
Володимирович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Куксенко Наталія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературні письмові твори публіцистичного характеру "Власти 
разрешили проводить операции с недвижимостью на Донбассе"; 
"Хитрости киевских риелторов и застройщиков при продаже 
квартир"; "Февральский скачок курса доллара увеличил 
себестоимость строительства"; "Как будут платить налог совладельцы 
недвижимости"; "Кто покупает квартиры в новостройках в кризис"; 
"В каком случае можно досрочно забрать депозит"; "Как улучшить 
планировку квартиры по правилам"; "Сколько украинцев не знают о 
бесплатной земле от государства"; "Ситуация в строительной отрасли 
плачевна: что предлагает Минрегион"; "Как защититься от 
недобросовестных защитников"; "Как купить недвижимость на 
аукционе"; "Кому Порошенко разрешил не платить налог на 
недвижимость"; "Сколько украинцев получили бесплатную землю от 
государства"; "Як столичних забудовників привчають виконувати свої 
зобов'язання"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір публіцистичного характеру, літературний письмовий 
твір технічного характеру  

 

Номер реєстрації договору  2863  
 

Дата реєстрації договору                                16.01.2016 

 

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  Куксенко Наталія Володимирівна - Фізична особа-підприємець 
Котенко Віталій Юрійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кирилко Олег Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СКАРБ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2864  
 

Дата реєстрації договору                                21.01.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кирилко Олег Дмитрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ОМЕГА-КОНСАЛТІНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Маглюй Сергій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Incom Express"   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2865  
 

Дата реєстрації договору                                21.01.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Інформаційні комп'ютерні 
системи" - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТ-
ІНТЕГРАТОР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Теплухін Олексій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Winforst Pro Mobile Ukraine"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2866  
 

Дата реєстрації договору                                22.01.2016 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Латчбахер Україна" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінфорстпро Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Любарський Василь Геннадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AIRcontrol"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2867  
 

Дата реєстрації договору                                22.01.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Любарський Василь Геннадійович - Приватне підприємство 
"ЕНХОЛ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осадчук Андрій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Облиш"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2868  
 

Дата реєстрації договору                                25.01.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Осадчук Андрій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чеботаєв Ігор Володимирович (Игорь Майский)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ангел / Ангелок"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2869  
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Дата реєстрації договору                                25.01.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чеботаєв Ігор Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кісельов Нікіта Анатолійович (Кисельов Никита)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Париж"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2870  
 

Дата реєстрації договору                                25.01.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кісельов Нікіта Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солтисюк Олег Віталійович, Єгипко Олег Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Графическая информационная система 
транспортной сети железных дорог ТМкарта"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2871  
 

Дата реєстрації договору                                26.01.2016 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТМСофт" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Науково-впроваджувальна фірма 
"ТМСофт"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Молчанова Марина Олексіївна, Антіч Дмитро Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Програмування під операційну систему 
Android для школярів. Перші кроки (Модуль 1)"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2872  
 

Дата реєстрації договору                                01.02.2016 

 

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  Антіч Дмитро Юрійович, Молчанова Марина Олексіївна - Приватне 
підприємство "Софтеко"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Молчанова Марина Олексіївна, Антіч Дмитро Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Програмування під операційну систему 
Android для школярів. Основи роботи з мультимедіа (Модуль 2)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2873  
 

Дата реєстрації договору                                01.02.2016 

 

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  Антіч Дмитро Юрійович, Молчанова Марина Олексіївна - Приватне 
підприємство "Софтеко"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Потьомкіна Олена Владиславівна, Чурілова Іріна Алєксандровна 
(Чурилова Ирина Александровна), Шамшетдінова Тетяна Валіуллівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний фільм "Маленьке Велике Сонце"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2874  
 

Дата реєстрації договору                                02.02.2016 

 

Вид 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, Чурілова Іріна Алєксандровна, 
Потьомкіна Олена Владиславівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Студія анімаційних фільмів "Бубен"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коваленко Максим Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "Special 4 you"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2875  
 

Дата реєстрації договору                                03.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Коваленко Максим Віталійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтерактив"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савіщєва-Смаль Маріна Алєксандровна (Савищева-Смаль Марина 
Александровна)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнки: "Ankona", "Jeans", "Marekon", "Prestige com", "Prestige", 
"Shiraz", "Solo", "Versal A", "Versal Line B"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2876  
 

Дата реєстрації договору                                05.02.2016 

 

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  Сєгай Сєргєй Івановіч (Сегай Сергей Иванович) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДИВОТЕКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ює Пен  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аеродинамічні характеристики системи 
тілесних профілей обмеженим потоком в'язкого середовища методом 
граничних інтегральних рівнянь" ("Аерохар СТП") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2877  
 

Дата реєстрації договору                                15.02.2016 

 

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  Ює Пен - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кротов Микола Ігорович, Волковецький Сергій Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення для 
інформаційної підсистеми "Оформлення документів, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус" для забезпечення оформлення, видачі, обміну, 
пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта 
громадянина України"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2878  
 

Дата реєстрації договору                                17.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" - Державна 
міграційна служба України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кротов Микола Ігорович, Волковецький Сергій Петрович  
 

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 недійсним 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"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2879  
 

Дата реєстрації договору                                17.02.2016 

 

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  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" - Державна 
міграційна служба України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грищук Зоя Аркадіївна, Олійник Оксана Іванівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецептура горілки особлива "Етнос Полісся 
Оригінальна" РЦ 37471967-6189-2013 і Технологічна інструкція на 
виробництво горілки особливої "ЕТНОС Полісся Оригінальна" ІТ 
37471967-6189-2013 з таблицею технологічних показників приготування 
ароматних спиртів з яблук сушених (плоди) та кориці на 1000 дал 
горілки особливої "ЕТНОС Полісся Оригінальна" ("ЕТНОС Полісся 
Оригінальна") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2880  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю  "Науково-виробниче 
підприємство "Гетьман" - Сухомлин Антон Олександрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грищук Зоя Аркадіївна, Качмарська Галина Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецептура горілки особлива "Етнос Полісся Житня" 
РЦ 37471967-6188-2013 і Технологічна інструкція на виробництво 
горілки особливої "ЕТНОС Полісся Житня" ІТ 37471967-6188-2013 з 
таблицею технологічних показників приготування ароматних спиртів з 
житніх сухарів та кропу (плоди) на 1000 дал горілки особливої "ЕТНОС 
Полісся Житня" ("Етнос Полісся Житня") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2881  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю  "Науково-виробниче 
підприємство "Гетьман" - Сухомлин Антон Олександрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сухомлин Антон Олександрович, Грищук Зоя Аркадіївна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецептура горілки Велич Галичини" РЦ 37471967-
6184-2013 і Технологічна інструкція на виробництво горілки Велич 
Галичини ТІ 37471967-6184-2013 з таблицею технологічних показників 
приготування 1000 дал горілки "Велич Галичини"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2882  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Грищук Зоя Аркадіївна - Сухомлин Антон Олександрович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сухомлин Антон Олександрович, Грищук Зоя Аркадіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецептура горілки особлива Аркан " РЦ 37471967-
6191-2013 і Технологічна інструкція на виробництво горілки особливої 
"Аркан" ТІ 37471967-6191-2013 з таблицею технологічних показників 
приготування ароматних плодів шипшини, калини та липи (цвіт) на 
1000 дал горілки особливої "Аркан" ("Аркан") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2883  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Грищук Зоя Аркадіївна - Сухомлин Антон Олександрович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сухомлин Антон Олександрович, Грищук Зоя Аркадіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецептура горілки ГРАНД (GRAND)" РЦ 37471967-
6156-2013 і Технологічна інструкція на виробництво горілки "Гранд" 
ТІ 37471967-6156-2013 з таблицею технологічних показників 
приготування настою пластівців ячмінних на 1000 дал горілки "Гранд" 
("GRAND")" ("ГРАНД") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2884  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 
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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  Грищук Зоя Аркадіївна - Сухомлин Антон Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грищук Зоя Аркадіївна, Олійник Оксана Іванівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецептура горілки особлива "Етнос Полісся 
Особлива" РЦ 37471967-6187-2013 і Технологічна інструкція на 
виробництво горілки особливої "ЕТНОС Полісся Особлива" ІТ 
37471967-6187-2013 з таблицею технологічних показників приготування 
ароматних спиртів з квітів ромашки лікарської, цвіту липи та плодів 
шипшини на 1000 дал горілки особливої "ЕТНОС Полісся Особлива" 
("Етнос Полісся Особлива") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2885  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю  "Науково-виробниче 
підприємство "Гетьман" - Сухомлин Антон Олександрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грищук Зоя Аркадіївна, Качмарська Галина Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецептура горілки особлива "Етнос Волинь" РЦ 
37471967-6186-2013 і Технологічна інструкція на виробництво горілки 
особливої "Етнос Волинь" ІТ 37471967-6186-2013" ("Етнос Волинь") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2886  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю  "Науково-виробниче 
підприємство "Гетьман" - Сухомлин Антон Олександрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грищук Зоя Аркадіївна, Олійник Оксана Іванівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецептура горілки особлива "Етнос Полісся Медова з 
Липою" РЦ 37471967-6185-2013 і Технологічна інструкція на 
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виробництво горілки особливої "ЕТНОС Полісся Медова з Липою" ІТ 
37471967-6185-2013 з таблицею технологічних показників приготування 
ароматних спиртів із цвіту липи, бузини чорної та плодів шипшини на 
1000 дал горілки особливої "ЕТНОС Полісся Медова з Липою"  
("Етнос Поліції Медова з Липою" ) 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2887  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю  "Науково-виробниче 
підприємство "Гетьман" - Сухомлин Антон Олександрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грищук Зоя Аркадіївна, Качмарська Галина Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецептура горілки особлива "Етнос Полісся На 
березових бруньках" РЦ 37471967-6190-2013 і Технологічна інструкція 
на виробництво горілки особливої "ЕТНОС Полісся На березових 
бруньках" ІТ 37471967-6190-2013 з таблицею технологічних показників 
приготування ароматних спиртів із березових бруньок, меліси 
Лікарської (наземна частина) та кропу (плоди) на 1000 дал горілки 
особливої "ЕТНОС Полісся На березових бруньках"  ("Етнос Полісся 
На березових бруньках" ) 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2888  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю  "Науково-виробниче 
підприємство "Гетьман" - Сухомлин Антон Олександрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гайдук Валерій Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для побудови веб-
орієнтованих інформаційних ресурсів із функціональними 
можливостями організації процедур колективного фінансування та 
інформаційного наповнення "ПКФІН"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2889  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гайдук Валерій Віталійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕХНОКОММ ІНВЕСТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Семенов Роман Олегович, Ігнатович Ірина Ігорівна, Черняєв Сергій 
Олегович, Поліщук Олександр Олександрович, Кривко Дмитро 
Сергійович, Бойко Андрій Андрійович, Нирков Віталій Захарович, 
Тараненко Віктор Валентинович, Мрихін Денис Олександрович, 
Гоголєв Ілля Сергійович, Лихотвор Павло Олегович, Ляленков Рустам 
Антонович, Бережко Аліна Олександрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Гра "caRRage"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2890  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бережко Аліна Олександрівна, Ляленков Рустам Антонович, 
Лихотвор Павло Олегович, Гоголєв Ілля Сергійович, Мрихін Денис 
Олександрович, Тараненко Віктор Валентинович, Нирков Віталій 
Захарович, Бойко Андрій Андрійович, Кривко Дмитро Сергійович, 
Поліщук Олександр Олександрович, Черняєв Сергій Олегович, 
Ігнатович Ірина Ігорівна, Семенов Роман Олегович - Приватне 
підприємство "ВЕЛКРО ГЕЙМЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Таранова Ольга Вікторівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне Забезпечення БІТ.ФІНАНС"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2891  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

525 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Таранова Ольга Вікторівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПЕРШИЙ БІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Аушев Андрій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт 
"SecurePrinAssistant_EX"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2892  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид 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 "КАРТКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА СИСТЕМИ" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КАРДЕКС. ТЕХНОЛОДЖІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Аушев Андрій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт "ChipCardAssistant"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2893  
 

Дата реєстрації договору                                26.02.2016 

 

Вид 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 "КАРТКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА СИСТЕМИ" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КАРДЕКС. ТЕХНОЛОДЖІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Потапова Катерина Романівна, Яшунін Володимир Олександрович, 
Кічігін Нікіта Костянтинович, Олійник Володимир Віталійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для визначення станів процесорів 
багатопроцесорної системи під час моделювання процесу 
самодіагностування"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2894  
 

Дата реєстрації договору                                01.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Олійник Володимир Віталійович, Кічігін Нікіта Костянтинович, 
Яшунін Володимир Олександрович, Потапова Катерина Романівна - 
Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романкевич Віталій Олексійович, Яшунін Володимир Олександрович, 
Вербицький Єгор, Олійник Володимир Віталійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для знаходження 0-ланцюжків під 
час самодіагностування у багатопроцесорних системах"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2895  
 

Дата реєстрації договору                                01.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Олійник Володимир Віталійович, Вербицький Єгор, Яшунін 
Володимир Олександрович, Романкевич Віталій Олексійович - 
Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бутько Марія Геннадіївна, Жакун Ігор Олексійович, Коваль Олег 
Іванович, Кожина Катерина Ігорівна, Ларміна Аніля Віталіївна, 
Лебединський Андрій Ігорович, Луньов Олександр Олександрович, 
Новосад Станіслав Валерійович, Петровський Станіслав Сергійович, 
Сахневич Олександр Леонідович, Танський Олександр Михайлович, 
Тацко Юлія Василівна, Фаттух Жалаль, Францева Олександра 
Сергіївна, Чаловська Ольга Сергіївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Golden Rush"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2896  
 

Дата реєстрації договору                                01.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

527 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чаловська Ольга Сергіївна, Францева Олександра Сергіївна, Фаттух 
Жалаль, Тацко Юлія Василівна, Танський Олександр Михайлович, 
Сахневич Олександр Леонідович, Петровський Станіслав Сергійович, 
Новосад Станіслав Валерійович, Луньов Олександр Олександрович, 
Лебединський Андрій Ігорович, Ларміна Аніля Віталіївна, Кожина 
Катерина Ігорівна, Коваль Олег Іванович, Жакун Ігор Олексійович, 
Бутько Марія Геннадіївна - Форбес Консалт Лімітед (Forbes Consult 
Limited)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Богданов Артур Олександрович, Денисов Андрій Віталійович, 
Єрмоленко Ігор Олександрович, Коземірова Катерина Олександрівна, 
Кулак Михайло Юрійович, Марченко Юрій Костянтинович, Назаров 
Вадим Леонідович, Петкевич Андрій Ігорович, Харченко Артем 
Анатолійович, Шовтюк Максим Михайлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Terra Magica"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2897  
 

Дата реєстрації договору                                01.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шовтюк Максим Михайлович, Харченко Артем Анатолійович, 
Петкевич Андрій Ігорович, Назаров Вадим Леонідович, Марченко 
Юрій Костянтинович, Кулак Михайло Юрійович, Коземірова 
Катерина Олександрівна, Єрмоленко Ігор Олександрович, Денисов 
Андрій Віталійович, Богданов Артур Олександрович - Форбес Консалт 
Лімітед (Forbes Consult Limited)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мороз Сергій Юрійович, Луканюк Юрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмних засобів та інструментів 
з формування і реалізації внутрішніх бізнес-процесів на підприємствах 
при оформленні імпортно-експортної продукції"  ("Zbs - client") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2898  
 

Дата реєстрації договору                                01.03.2016 

 

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  Луканюк Юрій Володимирович, Мороз Сергій Юрійович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Західброксервіс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дойчева-Бут Надія Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник малюнків "Зимова Подорож Україною"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2899  
 

Дата реєстрації договору                                04.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дойчева-Бут Надія Олександрівна - Кременчуцька Олена Олегівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тодуров Борис Михайлович, Кривченко Денис Анатолійович, Танько 
Дмитро Сергійович, Гнатенко Світлана Вячеславівна, Долгова Інна 
Олександрівна, Борхаленко Юлія Анатоліївна, Єпанчінцева Ольга 
Анатоліївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система медичного 
обліку Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони 
здоров'я України" - "MedAdvice.Heart" ("IACMO "MedAdvice.Heart") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2900  
 

Дата реєстрації договору                                09.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Єпанчінцева Ольга Анатоліївна, Борхаленко Юлія Анатоліївна, 
Долгова Інна Олександрівна, Гнатенко Світлана Вячеславівна, Танько 
Дмитро Сергійович, Кривченко Денис Анатолійович, Тодуров Борис 
Михайлович - Державна установа "Інститут серця Міністерства 
охорони здоров'я України"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чижов Микита Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір (викладений англійською мовою) 
"Типовий сценарій циклічної телевізійної передачі "Орел і Решка. 
Шопінг"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2901  
 

Дата реєстрації договору                                10.03.2016 

 

Вид 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 - Нівіестро Венчерс Лімітед (Niviestro 
Ventures Limited LTD)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Печериця Дмитро Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерне програма "Сервисно-расчетная компьютерная 
программа "Стадионариум"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2902  
 

Дата реєстрації договору                                12.03.2016 

 

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  Печериця Дмитро Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БЕСПРАЙМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буток Віктор Дмитрович, Казімко Геннадій Володимирович, Бойко 
Павло Васильович, Казімко Олександр Володимирович, Мельничук 
Юрій Вікторович (Юрій Гром), Євсюков Костянтин Леонідович, 
Бутенко Катерина Олегівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний художній фільм "Цветы, танцующие под дождем"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2903  
 

Дата реєстрації договору                                12.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бутенко Катерина Олегівна, Євсюков Костянтин Леонідович, 
Мельничук Юрій Вікторович, Казімко Олександр Володимирович, 
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Бойко Павло Васильович, Казімко Геннадій Володимирович - Буток 
Віктор Дмитрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Улько Наталія Миколаївна, Бойченко Наталія Григорівна, Гришкан 
Сергій Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис твору "Практичне керівництво для психологів та соціальних 
працівників" Соціально-психологічна допомога дітям та їхнім сім'ям, 
тимчасово переміщеним в регіони України з тимчасово окупованих 
територій і районів проведення антитерористичної операції"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2904  
 

Дата реєстрації договору                                14.03.2016 

 

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  Гришкан Сергій Олександрович, Бойченко Наталія Григорівна, 
Улько Наталія Миколаївна - Приватний вищий навчальний заклад 
"Міжнародний інститут глибинної психології"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довженко Микола Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система реєстрації, обліку та 
контролю транспортних засобів, їх власників та адміністративних 
правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху ДАІ 
МВС України, версія 1.0" ("АСРОК ТЗ ДАІ") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2905  
 

Дата реєстрації договору                                18.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Інформаційні комп'ютерні 
системи" - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТ-
ІНТЕГРАТОР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Салтищак Геннадій Геннадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Incom IVR"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2906  
 

Дата реєстрації договору                                18.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Інформаційні комп'ютерні 
системи" - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТ-
ІНТЕГРАТОР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Карнатов Сергій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для автоматизованого заповнення декларації 
"EasyTax" (ІзіТекс)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2907  
 

Дата реєстрації договору                                21.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Карнатов Сергій Анатолійович - Олефіренко Андрій  Миколайович, 
Нонко Артур Вікторович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Андрєєв Андрій Павлович (Альтанов)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного повнометражного фільму "Картографы"  
 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2908  
 

Дата реєстрації договору                                24.03.2016 

 

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  Андрєєв Андрій Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОДЮСЕРСЬКА КОМПАНІЯ "САГАЙДАК"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сизоненко Дмитро Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Збірка ескізів торговельної марки "mlci" ("mlci") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2909  
 

Дата реєстрації договору                                24.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сизоненко Дмитро Анатолійович - Короченцев Олександр Сергійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванов Вадим Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Збірка ескізів торговельної марки "INTERNATIONAL 
CHILDREN FILM FESTIVAL "NEXT" ("NEXTFEST") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2910  
 

Дата реєстрації договору                                24.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Іванов Вадим Сергійович - Копилова Ольга Володимирівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПО Коммуникационного сервера (IOhelper)"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2911  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПО "Система обеспечения управления и 
конфигурирования терминальным оборудованием (ХТМS)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2912  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный модуль "Транспортный 
процессинг"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2913  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПО обработки транспортных карт на 
устройствах самообслуживания (ActiveX для УС)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2914  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Терминальное программное обеспечение 
"Удобный маршрут для стационарных терминальных устройств"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2915  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПО "Автоматизированное рабочее место 
персонализации бесконтактных транспортных карт"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2916  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль продления и пополнения 
транспортных карт (МППК)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2917  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная информационная 
система выдачи и учета персонифицированных транспортных карт 
(АИС ВПТК)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2918  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПО он-лайн пополнения и продления 
транспортных карт через сеть Интернет"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2919  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПО "Автоматизированное рабочее место 
Офицера безопасности"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2920  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль продления сроков действия и 
переноса остатков транспортных карт (МПО)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2921  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Терминальное программное обеспечение 
"Удобный маршрут для переносных терминальных устройств"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2922  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПО формирования билетов в он-лайн 
системах пополнения и продления транспортных карт "Билетный 
сервер"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2923  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль приема к оплате транспортных карт 
(МСТК)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2924  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПО "Транспортный апплет управления 
бесконтактным приложением Mifare Standard для дуальных смарт-
карт"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2925  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПО "Транспортный апплет управления 
бесконтактным приложением Mifare Standard для смартфонов"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2926  
 

Дата реєстрації договору                                28.03.2016 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пиріг Сергій Іванович - Дочірнє Підприємство автоматичної 
некомерційної організації "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"  

  
 

 



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 ав-

торського права, виконавців, 

виробників фонограм, виробників 

відеограм 

вул. Пушкінська, 

32,   м. Київ, 

01004 

 

Свідоцтво  

№ 3/2003 від 

22.08.2003 

 

Державна організація 

"Українське агентство з ав-

торських та суміжних прав"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і суміжних прав 

(переважно здійснює управління 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права) 

вул. Б. Хмель-

ницького, 41-а, 

м. Київ, 01030 

Свідоцтво  

№ 4/2003 від 

22.08.2003 

 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний аль-

янс" 

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і суміжних прав 

вул. Артема 1-5,    

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво  

№ 5/2003 від 

22.08.2003 

 

Об'єднання підприємств 

"Українська ліга музичних 

прав" 

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і суміжних прав 

вул. Шовкович-

на, 10, офіс 28, 

м. Київ, 01021 

Свідоцтво  

№ 7/2005 від 

26.01.2005 

 

Асоціація "Дім авторів музи-

ки в Україні"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права 

вул. Шовкович-

на, 10, оф. 28,  

м. Київ, 01021  

Свідоцтво  

№ 9/2005 від 

12.08.2005 

 

Всеукраїнська громадська 

організація "Автор" 

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів музич-

них, літературних, музично-

драматичних творів образотворчого 

мистецтва та інших, відповідно до 

переданих в управління прав 

вул. Саксагансь-

кого, 6, оф. 110, 

м. Київ 

Свідоцтво  

№ 10/2006 від 

10.03.2006 

Асоціація "Гільдія виробників 

відеограм і фонограм"  

Управління на колективній основі 

майновими правами виробників 

відеограм, виробників фонограм 

вул. Половецька, 

2/24-а, м. Київ, 

04107 

Свідоцтво  

№ 12/2007 від 

01.03.2007 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство з авторських та 

суміжних прав"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права, виконавців, 

виробників фонограм, виробників 

відеограм 

вул. Михайла 

Грушевського, 

28/2, м. Київ, 

01021 

Свідоцтво  

№ 14/2008 від 

01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство Авторських Прав"  

Колективне управління майновими 

правами суб'єктів авторського права 

та суміжних прав  

вул. Дніпровська 

Набережна,  

26-Ж,  

оф. 5, м. Київ, 

02132 

Свідоцтво  

№ 15/2009 від 

10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 

організація "Агентство охо-

рони прав виконавців" 

Управління на колективній основі 

майновими правами виконавців 

вул. М. Залки, 

буд. 10Б, кв. 64, 

м. Київ 

Свідоцтво  

№ 18/2011 від 

24.01.2011 

Приватна організація 

"Організація колективного 

управління авторськими та 

суміжними правами"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і (або) суміжних 

прав 

вул. Микільсько-

Слобідська, 2-Б, 

оф. 287, м. Київ, 

02002 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво  

№ 15/2010 від 

13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "СІНЕМА"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Саксагансь-

кого, 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 спадкоємців 

вул. Солом'янська,1, 

оф. 802-803,  

м. Київ, 03035 

Свідоцтво  

№ 19/2011 від 

24.01.2011 

Приватна організація 

"Українська ліга авторських і 

суміжних прав"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і (або) суміжних 

прав 

вул. Микільсько-

Слобідська, 2-Б, 

оф. 287, м. Київ, 

02002 

Свідоцтво  

№ 20/2012 від 

26.04.2012 

Спілка об'єднань громадян 

"Асоціація з управління 

аудіовізуальними правами 

"АРМА-Україна"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Артема,  

буд. 37-41, 7-й 

поверх, к. 1а,    

м. Київ, 04053 

Свідоцтво  

№ 23/2015 від 

30.06.2015  

Громадська організація 

"Організація збору, розподілу 

та колективного управління 

суміжними правами в 

Україні" 

Управління на колективній основі 

всіма категоріями майнових прав 

вул. Єлизавети 

Чавдар, 2,  

оф. 199, м. Київ, 

02140 

Свідоцтво  

№ 24/2015 від 

03.09.2015  

Громадська організація 

"Український авторський 

сервіс" 

Управління на колективній основі 

всіма категоріями майнових прав 

суб'єктів авторського 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" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-

поділ винагороди (роялті) за викорис-

тання фонограм, відеограм, опубліко-

ваних з комерційною метою, та зафік-

сованих у них виконань шляхом їх: 

публічного сповіщення, в ефір; 

публічного сповіщення, по проводах (че-

рез кабель) 

відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18.01.2003 р. № 71 

"Про затвердження розміру винагоро-

ди (роялті) за використання опубліко-

ваних з комерційною метою фонограм 

і відеограм та порядку її виплати",  

та контроль за правомірним викорис-

танням таких фонограм, відеограм і 

зафіксованих у них виконань. 

вул. Артема 1-5,    

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво  

№ 4 від 

24.03.2008 

 

Всеукраїнська громадська ор-

ганізація "Всеукраїнське Аге-

нтство з авторських та суміж-

них прав" 

Уповноважена здійснювати збір і роз-

поділ винагороди (роялті) за викорис-

тання опублікованих з комерційною ме-

тою фонограм, відеограм: 

комерційне використання зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах ви-

конань, публічне виконання опубліко-

ваних з комерційною метою фонограм 

та їх примірників, публічна демонст-

рація опублікованих з комерційною ме-

тою відеограм та їх примірників у міс-

цях з платним, безплатним входом; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафік-

сованих у фонограмах виконань, а та-

кож безпосередньо фонограм, опубліко-

ваних з комерційною метою, та їх при-

мірників у передачах ефірного і (або) 

супутникового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафік-

сованих у фонограмах і (або) відеогра-

мах виконань, а також безпосередньо 

фонограм і (або) відеограм, опубліко-

ваних з комерційною метою, та їх при-

мірників у передачах ефірного і (або) 

супутникового телебачення, кабельно-

го радіомовлення і (або) телебачення чи 

через мережу Інтернет у порядку,  

вул. Михайла 

Грушевського, 

28/2, м. Київ, 

01021 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

визначеному в постанові Кабінету Мі-

ністрів України від 18.01.2003 р. № 71 

"Про затвердження розміру винагоро-

ди (роялті) за використання опубліко-

ваних з комерційною метою фонограм 

і відеограм та порядку її виплати",  

та контроль за правомірним викорис-

танням таких фонограм (відеограм). 

Свідоцтво  

№ 1 від 

31.07.2003  

 

Всеукраїнське об'єднання 

суб'єктів авторських прав і 

суміжних прав "Оберіг" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-

поділ винагороди (роялті) за викорис-

тання опублікованих з комерційною ме-

тою фонограм і відеограм: 

комерційне використання зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах 

виконань, публічне виконання опублі-

кованих з комерційною метою фоно-

грам та їх примірників, публічна де-

монстрація опублікованих з комерцій-

ною метою відеограм та їх примірни-

ків у місцях з платним, безплатним 

входом; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафі-

ксованих у фонограмах виконань, а та-

кож безпосередньо фонограм, опублі-

кованих з комерційною метою, та їх 

примірників у передачах ефірного і (або) 

супутникового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафі-

ксованих у фонограмах і (або) відеог-

рамах виконань, а також безпосеред-

ньо фонограмі (або) відеограм, опублі-

кованих з комерційною метою, та їх при-

мірників у передачах ефірного і (або) 

супутникового телебачення, кабельно-

го радіомовлення і (або) телебачення 

чи через мережу Інтернет у порядку,  

визначеному в Hпостанові Кабінету Мі-

ністрів України від 18.01.2003 р. № 71 

"Про затвердження розміру винагоро-

ди (роялті) за використання опубліко-

ваних з комерційною метою фонограм 

і відеограм та порядку її виплати"H,  

та контроль за правомірним викорис-

танням таких фонограм (відеограм). 

вул. Пушкінська, 

32,   м. Київ, 

01004 

 



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 здійснювати збирання і 

розподіл збирання і розподіл між су-

б'єктами авторського права і (або) су-

міжних прав коштів від відрахувань 

(відсотків) виробниками та імпортера-

ми обладнання і матеріальних носіїв, 

із застосуванням яких у домашніх умо-

вах можна здійснити відтворення тво-

рів і виконань, зафіксованих у фоно-

грамах і (або) відеограмах відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 27 червня 2003 року № 992 

"Про розмір відрахувань виробниками 

та імпортерами обладнання і матері-

альних носіїв, із застосуванням яких у 

домашніх умовах можна здійснити від-

творення творів і виконань, зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах". 

вул. Артема 1-5,    

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво  

№ 3/У від 

29.12.2014 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство Авторських Прав"  

Уповноважена здійснювати збирання і 

розподіл між суб'єктами авторського 

права і (або) суміжних прав коштів від 

відрахувань (відсотків) виробниками 

та імпортерами обладнання і матеріа-

льних носіїв, із застосуванням яких у 

домашніх умовах можна здійснити відт-

ворення творів і виконань, зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах 

відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 27 червня 2003 ро-

ку № 992 "Про розмір відрахувань ви-

робниками та імпортерами обладнан-

ня і матеріальних носіїв, із застосуван-

ням яких у домашніх умовах можна 

здійснити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) ві-

деограмах". 

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 

63608, 63609, 63625, 64070, 64234, 64235, 64376, 64536, 64672 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

63549, 63782, 63842, 63856, 63857, 63858, 63978, 64126, 64705, 64706 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

63516, 63517, 63566, 63567, 64007, 64008, 64087, 64249, 64392, 64461 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник звичайних даних 

64055 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

63406, 63425, 63443, 63459, 63493, 63519, 63521, 63530, 63537, 63538, 63545, 63568, 

63603, 63611, 63612, 63613, 63617, 63618, 63632, 63765, 63779, 63805, 63871, 63891, 

63901, 63936, 63945, 63946, 63947, 63948, 63949, 63951, 63982, 63992, 63995, 64005, 

64006, 64035, 64043, 64044, 64059, 64061, 64071, 64072, 64073, 64074, 64095, 64096, 

64120, 64134, 64177, 64204, 64205, 64206, 64208, 64209, 64210, 64211, 64212, 64213, 

64226, 64228, 64261, 64266, 64268, 64270, 64271, 64272, 64273, 64282, 64300, 64306, 

64329, 64331, 64337, 64338, 64343, 64344, 64347, 64348, 64401, 64405, 64428, 64430, 

64434, 64438, 64453, 64455, 64461, 64466, 64506, 64535, 64545, 64562, 64564, 64570, 

64609, 64633, 64637 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

64404 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

63370, 63371, 63372, 63373, 63374, 63386, 63387, 63390, 63392, 63395, 63396, 63408, 

63423, 63430, 63431, 63432, 63434, 63435, 63436, 63445, 63458, 63466, 63470, 63478, 

63479, 63480, 63481, 63486, 63488, 63489, 63497, 63500, 63501, 63504, 63505, 63507, 

63511, 63513, 63518, 63529, 63531, 63540, 63541, 63542, 63544, 63546, 63562, 63563, 

63620, 63621, 63622, 63623, 63624, 63630, 63631, 63633, 63635, 63636, 63637, 63638, 

63639, 63640, 63641, 63642, 63643, 63644, 63645, 63646, 63675, 63725, 63726, 63727, 

63728, 63729, 63730, 63731, 63732, 63733, 63734, 63735, 63736, 63737, 63747, 63770, 

63771, 63773, 63780, 63781, 63795, 63796, 63797, 63803, 63847, 63850, 63859, 63878, 

63889, 63899, 63900, 63928, 63930, 63950, 63964, 63969, 63970, 63971, 63976, 63997, 

63998, 63999, 64004, 64012, 64013, 64033, 64047, 64049, 64057, 64058, 64065, 64077, 

64078, 64079, 64080, 64081, 64082, 64083, 64084, 64085, 64089, 64105, 64106, 64117, 

64118, 64123, 64137, 64139, 64142, 64143, 64198, 64199, 64207, 64214, 64215, 64216, 

64217, 64218, 64219, 64231, 64240, 64242, 64243, 64253, 64254, 64255, 64256, 64257, 

64260, 64293, 64299, 64301, 64305, 64312, 64314, 64315, 64323, 64325, 64326, 64328, 

64339, 64349, 64350, 64355, 64365, 64377, 64378, 64384, 64396, 64397, 64398, 64399, 
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64400, 64402, 64406, 64410, 64411, 64422, 64437, 64443, 64445, 64458, 64465, 64472, 

64475, 64476, 64477, 64478, 64479, 64480, 64481, 64517, 64533, 64537, 64543, 64544, 

64563, 64598, 64600, 64601, 64604, 64605, 64606, 64607, 64608, 64631, 64632, 64634, 

64639, 64640, 64641, 64642, 64657, 64660, 64661, 64665, 64667, 64671, 64673, 64674, 

64704, 64707 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

63375, 63376, 63377, 63378, 63379, 63380, 63381, 63382, 63383, 63384, 63385, 63425, 

64072, 64073, 64074, 64206, 64289, 64375, 64393, 64394, 64395, 64461 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

63758, 63759 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

63391, 63394, 63425, 63438, 63439, 63440, 63456, 63464, 63493, 63498, 63508, 63510, 

63514, 63521, 63550, 63553, 63555, 63568, 63582, 63586, 63589, 63590, 63591, 63627, 

63632, 63656, 63661, 63662, 63663, 63664, 63739, 63753, 63754, 63756, 63760, 63761, 

63774, 63777, 63800, 63806, 63817, 63818, 63819, 63820, 63821, 63822, 63823, 63824, 

63825, 63826, 63827, 63832, 63835, 63843, 63848, 63849, 63861, 63865, 63870, 63871, 

63872, 63880, 63891, 63920, 63972, 63973, 63989, 64024, 64025, 64026, 64030, 64031, 

64032, 64043, 64044, 64050, 64068, 64072, 64073, 64074, 64075, 64086, 64099, 64100, 

64121, 64122, 64124, 64127, 64129, 64150, 64151, 64157, 64172, 64192, 64204, 64205, 

64206, 64270, 64271, 64272, 64273, 64275, 64276, 64277, 64284, 64285, 64286, 64287, 

64288, 64289, 64295, 64300, 64303, 64304, 64307, 64311, 64340, 64346, 64356, 64367, 

64371, 64372, 64383, 64403, 64408, 64413, 64419, 64429, 64432, 64433, 64447, 64450, 

64463, 64464, 64474, 64499, 64500, 64526, 64527, 64528, 64532, 64535, 64540, 64559, 

64560, 64571, 64599, 64609, 64611, 64612, 64633, 64635, 64637, 64644, 64645, 64646, 

64647, 64648, 64649, 64650, 64651, 64652, 64653, 64655, 64666, 64669, 64679, 64680, 

64683, 64684, 64686, 64688, 64689 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

64154, 64155, 64670 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

63397, 63398, 63399, 63400, 63460, 63461, 63462, 63534, 63535, 63539, 63551, 63556, 

63557, 63828, 63829, 63830, 63831, 63862, 63979, 63980, 63981, 64110, 64144, 64201, 

64220, 64245, 64320, 64332, 64333, 64334, 64335, 64372, 64374, 64380, 64389, 64390, 

64421, 64439, 64542, 64636, 64676, 64677, 64678 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

63407, 63482, 63776, 63944, 64039, 64237, 64238, 64239, 64252, 64385, 64415, 64416, 

64431, 64525, 64614, 64615, 64616, 64617, 64643 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

63901 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

63426, 63443, 63527, 63528, 63647, 63680, 63681, 63740, 63741, 63742, 63786, 63787, 

63788, 63789, 63855, 63863, 63867, 63868, 63982, 64184, 64185, 64186, 64188, 64189, 

64190, 64197, 64226, 64230, 64269, 64352, 64405, 64566 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

63495, 63947, 63948, 64132, 64282, 64330, 64369, 64561 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

63424, 63459, 63762, 64135, 64353 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

63545, 63603, 63738, 63751, 63752, 63932, 63951, 63952, 63953, 63954, 63955, 63956, 

64001, 64167, 64227, 64228, 64229, 64423, 64513, 64582, 64628, 64629, 64630 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

63769, 63802, 63929, 63974, 64062, 64063, 64064 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

63903 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

63465, 63601, 63611, 63612, 63776, 63790, 63791, 63792, 63793, 63794, 63888, 63983, 

63984, 64134, 64165, 64209, 64338, 64420, 64428, 64658 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

63389, 63401, 63402, 63403, 63406, 63409, 63410, 63411, 63412, 63413, 63414, 63415, 

63416, 63417, 63418, 63419, 63420, 63421, 63422, 63433, 63441, 63446, 63447, 63448, 

63457, 63463, 63467, 63468, 63469, 63477, 63499, 63502, 63509, 63527, 63528, 63530, 

63536, 63537, 63538, 63543, 63547, 63552, 63564, 63565, 63570, 63571, 63572, 63573, 

63574, 63575, 63576, 63577, 63578, 63579, 63580, 63581, 63602, 63605, 63610, 63613, 

63614, 63617, 63618, 63634, 63648, 63649, 63650, 63651, 63652, 63653, 63654, 63655, 

63657, 63658, 63659, 63660, 63665, 63666, 63667, 63668, 63669, 63670, 63671, 63672, 

63673, 63674, 63679, 63744, 63746, 63764, 63765, 63801, 63804, 63805, 63808, 63809, 

63810, 63811, 63812, 63813, 63814, 63834, 63836, 63860, 63866, 63875, 63879, 63881, 

63882, 63883, 63884, 63885, 63886, 63887, 63890, 63922, 63923, 63924, 63925, 63931, 

63933, 63934, 63935, 63936, 63937, 63938, 63939, 63940, 63945, 63946, 63949, 63966, 

63977, 63985, 63986, 63987, 63988, 63990, 63991, 63992, 63993, 63994, 63995, 63996, 

64005, 64006, 64035, 64040, 64041, 64042, 64048, 64051, 64052, 64053, 64054, 64059, 

64060, 64061, 64071, 64092, 64093, 64094, 64095, 64096, 64101, 64103, 64104, 64120, 

64141, 64145, 64146, 64147, 64148, 64149, 64159, 64160, 64163, 64168, 64169, 64170, 

64171, 64177, 64178, 64179, 64180, 64181, 64182, 64183, 64187, 64193, 64203, 64208, 

64210, 64211, 64212, 64213, 64232, 64244, 64261, 64266, 64268, 64278, 64279, 64280, 

64281, 64292, 64294, 64302, 64306, 64308, 64309, 64310, 64316, 64317, 64318, 64319, 

64321, 64322, 64329, 64331, 64337, 64341, 64342, 64343, 64344, 64345, 64347, 64348, 

64358, 64359, 64360, 64361, 64362, 64363, 64364, 64368, 64370, 64373, 64386, 64387, 

64391, 64392, 64393, 64394, 64395, 64401, 64412, 64414, 64424, 64425, 64426, 64427, 

64430, 64435, 64438, 64453, 64454, 64455, 64460, 64466, 64467, 64468, 64494, 64503, 

64504, 64505, 64506, 64518, 64529, 64530, 64531, 64534, 64538, 64541, 64545, 64546, 

64547, 64562, 64564, 64565, 64569, 64570, 64578, 64602, 64603, 64610, 64627, 64654, 

64662, 64675, 64685, 64695 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

63533, 63873, 64241, 64471 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

63515, 63519, 63757, 63776, 64195, 64251, 64283 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

64166 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

64283 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

63393, 63512, 64158, 64194, 64392 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

63492, 63779 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

63902 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

63405, 63429, 63604, 63676, 63677, 63682, 63743, 63904, 64038, 64045, 64046, 64091, 

64111, 64112, 64133, 64136, 64138, 64152, 64153, 64174, 64175, 64200, 64202, 64248, 

64250, 64267, 64409, 64441, 64473, 64482, 64502, 64567, 64618, 64638, 64682 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

63444, 63476, 63490, 63491, 63619, 63676, 63677, 63874, 63876, 63905, 63968, 64133, 

64156, 64173, 64174, 64175, 64176, 64202, 64246, 64248, 64250, 64267, 64441, 64457, 

64618 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

63523, 63593, 63893, 63894, 63896, 63897, 63898, 63917, 63919, 63942, 63943, 64034, 

64100, 64102, 64109, 64128, 64131, 64313, 64366, 64444, 64584, 64585, 64586, 64587, 

64588, 64589, 64590, 64591, 64592, 64593, 64594, 64595, 64613, 64694 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

63404, 63427, 63428, 63449, 63450, 63451, 63452, 63453, 63454, 63455, 63471, 63472, 

63473, 63474, 63475, 63483, 63484, 63485, 63494, 63496, 63503, 63548, 63558, 63559, 

63560, 63561, 63583, 63585, 63586, 63587, 63592, 63594, 63595, 63596, 63607, 63615, 

63616, 63755, 63763, 63766, 63772, 63775, 63798, 63799, 63807, 63815, 63816, 63833, 

63844, 63845, 63851, 63852, 63853, 63854, 63864, 63892, 63895, 63907, 63908, 63909, 

63910, 63911, 63912, 63913, 63914, 63915, 63916, 63918, 63919, 63927, 63957, 63958, 

63959, 63960, 63961, 63962, 63963, 63967, 63975, 64000, 64002, 64003, 64009, 64010, 

64011, 64014, 64015, 64016, 64017, 64018, 64019, 64020, 64021, 64022, 64023, 64028, 

64029, 64036, 64037, 64066, 64067, 64088, 64097, 64098, 64107, 64113, 64114, 64115, 

64116, 64119, 64130, 64140, 64222, 64223, 64224, 64225, 64233, 64247, 64262, 64263, 

64264, 64265, 64290, 64296, 64297, 64298, 64351, 64354, 64366, 64379, 64381, 64382, 

64388, 64407, 64418, 64440, 64448, 64452, 64456, 64462, 64469, 64501, 64507, 64508, 

64509, 64510, 64511, 64512, 64514, 64515, 64516, 64548, 64549, 64550, 64551, 64552, 
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64553, 64554, 64555, 64556, 64557, 64558, 64568, 64572, 64573, 64574, 64575, 64576, 

64583, 64596, 64597, 64619, 64620, 64621, 64622, 64623, 64624, 64625, 64626, 64659, 

64663, 64664, 64668, 64681, 64687, 64690, 64692, 64693 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

63846 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

63391, 63394, 63459, 63678, 63925, 63975, 63998, 64013, 64085, 64164, 64165, 64266, 

64275, 64276, 64277, 64284, 64285, 64405, 64429, 64451, 64458, 64484, 64485, 64486, 

64487, 64488, 64489, 64490, 64491, 64492, 64493, 64513, 64539, 64599, 64656, 64696, 

64697, 64698, 64699, 64700, 64701, 64702, 64703 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

63388, 63394, 63427, 63428, 63437, 63444, 63456, 63460, 63461, 63462, 63491, 63494, 

63503, 63514, 63516, 63517, 63519, 63520, 63522, 63527, 63528, 63532, 63548, 63551, 

63555, 63556, 63557, 63566, 63567, 63585, 63586, 63587, 63599, 63600, 63607, 63625, 

63626, 63653, 63665, 63753, 63755, 63758, 63759, 63760, 63800, 63807, 63828, 63829, 

63830, 63831, 63835, 63849, 63862, 63863, 63869, 63891, 63919, 63920, 63921, 63938, 

63939, 63940, 63941, 63973, 63998, 64007, 64008, 64023, 64027, 64034, 64056, 64061, 

64066, 64069, 64076, 64086, 64087, 64097, 64100, 64109, 64110, 64119, 64125, 64144, 

64154, 64161, 64162, 64195, 64200, 64201, 64221, 64245, 64258, 64282, 64283, 64284, 

64285, 64288, 64289, 64295, 64303, 64313, 64317, 64320, 64336, 64340, 64351, 64354, 

64366, 64372, 64374, 64379, 64380, 64381, 64382, 64383, 64389, 64390, 64403, 64413, 

64417, 64419, 64421, 64440, 64442, 64444, 64446, 64449, 64454, 64456, 64461, 64463, 

64464, 64469, 64474, 64484, 64485, 64486, 64487, 64488, 64489, 64490, 64491, 64492, 

64493, 64500, 64501, 64532, 64538, 64540, 64542, 64584, 64636, 64659, 64668, 64670, 

64672, 64679, 64680, 64681, 64690, 64696, 64697, 64698, 64699, 64700, 64701, 64702, 

64703 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

63758, 63759, 63783, 63784, 63785 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

63437, 63442, 63487, 63498, 63506, 63522, 63524, 63525, 63526, 63532, 63555, 63569, 

63588, 63597, 63598, 63599, 63600, 63606, 63628, 63629, 63683, 63684, 63685, 63686, 

63687, 63688, 63689, 63690, 63691, 63692, 63693, 63694, 63695, 63696, 63697, 63698, 

63699, 63700, 63701, 63702, 63703, 63704, 63705, 63706, 63707, 63708, 63709, 63710, 

63711, 63712, 63713, 63714, 63715, 63716, 63717, 63718, 63719, 63720, 63721, 63722, 

63723, 63724, 63745, 63753, 63760, 63767, 63768, 63841, 63906, 63921, 63965, 64069, 

64076, 64090, 64151, 64191, 64196, 64221, 64236, 64249, 64274, 64284, 64285, 64295, 

64324, 64357, 64380, 64403, 64436, 64449, 64451, 64459, 64470, 64483, 64484, 64485, 

64486, 64487, 64488, 64489, 64490, 64491, 64492, 64493, 64495, 64496, 64497, 64498, 

64535, 64579, 64581, 64691, 64696, 64697, 64698, 64699, 64700, 64701, 64702, 64703 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

63869 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

63748, 63749, 63760, 63778, 63837, 63838, 63839, 63840, 63926, 64027, 64161, 64162, 

64258, 64336, 64442, 64519, 64520, 64521, 64522, 64523, 64524, 64577, 64580 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

63554, 63584, 63661, 63662, 63663, 63664, 63750, 63757, 63846, 64108, 64156, 64259 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

63514, 63877, 63941, 64125, 64291, 64327 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

63456, 63532, 63545, 63738, 64158, 64194, 64213, 64251, 64270, 64271, 64272, 64273, 

64288, 64289, 64303, 64306, 64403, 64446, 64455, 64463, 64464, 64506, 64534, 64540, 

64637 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

550 

Іменний покажчик авторів творів 
 

0BПовне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 63370, 63371, 63372, 63373, 63374, 63375, 63376, 
63377, 63378, 63379, 63380, 63381, 63382, 63383, 
63384, 63385, 63386, 63549, 63847 

ALTER APES (псевдонім) 64690, 64690 
Drama and Comedy Theatre (псевдонім) 63607 
GANNA SORBAT (псевдонім) 64130, 64131 
Go-A (псевдонім) 63851, 63851, 63852, 63852, 63853, 63853, 63854, 

63854 
Iva Rich (псевдонім) 63798, 63799 
Katya Che, Катя Che, Катя Че (псевдонім) 63844, 63845 
Larisa Duzhe (псевдонім) 64107 
MALIKA (псевдонім) 64234, 64235 
Natalia Rostova (псевдонім) 64619 
Nepomnyaschaya Masha (псевдонім) 63524, 63525, 63526 
Norofaraday (псевдонім) 64568 
Pasha Trimbeater (псевдонім) 63523 
Vito Lavini (псевдонім) 63738 
Аберніхіна Ірина Георгіївна 64454 
Аблов Андрій Сергійович 64178 
Аверчев Олександр Володимирович 63888, 64352 
Аврята Андрій Вікторович 63540 
Адамчук Максим Миколайович 64377 
Аделаджа Сункамі Сандей 63817, 63818, 63819, 63820, 63821, 63822, 63823, 

63824, 63825, 63826, 63827 
Азаренко Юлія Миколаївна 64602 
Акіньшин Валерій Дмитрович 64269 
Алексеєва Наталія Дмитрівна 64275, 64276, 64277 
Алексеєнко Наталія Василівна 63774, 64630 
Алєксєєнко Олександр Валерійович 64134, 64209 
Алієва Лєніє Аблязівна 63786 
Альона Карат (псевдонім) 64572 
Андон Пилип Іларіонович 64268 
Андреєв Андрій Валерійович 64483 
Андреєв Андрій Павлович (Альтанов) 63678 
Андреєв Артем Сергійович 64613 
Андрей Соколов (псевдонім) 64234, 64235 
Андрієвська Віра Олександрівна 63924 
Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana) 63942, 63943 
Андрющенко Віктор Миколайович 63577 
Анна Корсун (псевдонім) 64583, 64596, 64597 
Анофрієв Андрій Дальвінович 63432 
Антон Сіяніка (псевдонім) 64154, 64155 
Антонець Марина Петрівна 63510 
Антонова Олена Вікторівна 63884 
Антонович Катерина Андріївна 63767, 63768 
Антонюк Ольга Петрівна 63413 
Апаров Андрій Миколайович 63388 
Артамонова Галина Володимирівна 63742 
Артеменко Станіслав Вікторович 63880 
Асатрян Вардан Гегамович 63406 
Асташева Альона Борисівна 63674 
Аушева Наталія Миколаївна 64432 
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0BПовне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Афанасьєв Юрій Львович 63656 
Ахіджанян Людмила Суренівна 64498 
Бабаджанян Олена Миколаївна 64628, 64629 
Бабенко Володимир Федорович 64050 
Бабина Олена Євгенівна 64013 
Бабинюк Олександра Іванівна 63986 
Бабич Оксана Олександрівна 63648 
Бадаєв Юрій Іванович 63389, 63390, 64230, 64432, 64634 
Бажиновський Володимир Олексійович (Никита До-
брый) 

64659 

Базалій Валерій Васильович 64338 
Базюк Лілія Володимирівна 64538 
Базюк Олександр Федорович 64394, 64395 
Баламут Ганна Сергіївна 63880 
Балан Алла Аліджанівна 64120 
Балан Олександр Сергійович 64120 
Балашов Олександр Миколайович 64434 
Балашов Юрій Олександрович 64434 
Балаян Валерій Вазгенович (Крістіан Неверман) 64376 
Балджиєв Тома Петков 64156 
Баленко Анастасія Валеріївна 64543 
Балян Ануш Валеріївна 64232, 64291 
Барабан Сергій Володимирович 63507 
Баришевська Інна Володимирівна 64347 
Барсук Світлана Леонідівна 64343 
Барський Леонід Віталійович 64458 
Башура Олександр Генадійович 64435 
Бебко Валерій Павлович 63592, 63593, 63595, 63596 
Беженар Інна Миколаївна 63477 
Беззабава Ярослава Валеріївна (Аделаіда Шварц 
(Adelaide Schwartz)) 

64173, 64174, 64175, 64176 

Безпалько Ігор Федорович 64098 
Бейлінов Давид Олександрович 64260 
Бекетова Галина Володимирівна 63774, 64628, 64629, 64630 
Бельдій Віталій Миколайович 64449 
Бельдій Дмитро Миколайович 64449 
Бельдій Людмила Олександрівна 64449 
Бельдій Микола Миколайович 64449 
Бельдій Ольга Петрівна 64449 
Беляєва Анна Андріївна 63466, 63747 
Бембенок Богдан Васильович 64058 
Беник Наталія Григорівна 64231 
Бережанський Андрій Андрійович 64135 
Бережнюк Володимир Іванович 64330 
Березницький Костянтин Вікторович 63834 
Березюк Олег Володимирович 64349 
Беркута Анатолій Всеволодович 63527, 63528 
Бескровна Ганна Юріївна 64069, 64070 
Бєлов Владислав Борисович 64365 
Бєлоусова Ольга Юріївна 64628, 64629 
Бєльський Сергій Анатолійович 63781 
Бєляєв Олександр Юрійович 63511 
Бєляєва Валентина Миколаївна 64178 
Бєсік Лілуашвілі 64473 
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0BПовне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Биковський Олег Григорович 64226 
Бідюк Петро Іванович 64117 
Біл Шепард, В.О., V.O., Владімір Вікторовіч 
(псевдонім) 

64408 

Біл Шепард, В.О., V.О., Владімір Вікторовіч 
(псевдонім) 

64409 

Білан Максим Олегович 63497 
Білан Сергій Степанович 63997 
Білан Степан Миколайович 63997 
Білик Владислав Олегович 64631 
Білі (Білл) Шепард (псевдонім) 64643 
Білозеров Євген Павлович 63449, 63450, 63451 
Білозір Ольга Геннадіївна 64075 
Білько Олег Анатолійович 63489 
Білякович Микола Олексійович 64330 
Білякович Олег Миколайович 64564 
Блажієвська Наталія Ігорівна 64072, 64073 
Близнюк Микола Дмитрович 64317 
Блиндарук Андрій Олександрович 64013 
Блінніков Павло Георгійович 64475, 64476, 64477, 64478, 64479, 64480, 64481 
Блохін Олексій Андрійович 64656 
Блохіна Ольга Миколаївна 64051 
Бобирь Дмитро Валерійович 64293 
Бобошко Ольга Олексіївна 63861 
Бобрицька Валентина Іванівна 63672 
Бобро Світлана Генадіївна 64435 
Богдан Іван Віталійович 64177 
Богдан Наталія Степанівна 64435 
Богданова Ольга Іванівна 64438 
Богданович Володимир Юрійович 63679 
Богомолець Ольга Вадимівна 64307 
Богун Володимир Данилович 64184 
Боднар Борис Євгенович 64293 
Боднар Марія Вікторівна 64065 
Боднарчук Тетяна Леонідівна 64178 
Божик Денис Пилипович 64059 
Божок Юлія Володимирівна 63937 
Бойко Ксенія Леонідівна 64343 
Бойко Михайло Федосійович 64430 
Бойко Наталія Михайлівна 64496 
Бойченко Наталія Григорівна 64203 
Бойчук Тарас Миколайович 63413 
Болдак Андрій Олександрович 63582, 63832 
Болієва Ольга Іванівна 64193 
Болотських Ганна Володимирівна 64368 
Бондар Алла Віталіївна 63935 
Бондар Тетяна Іванівна 63651 
Бондаренко Анна Володимирівна 63599 
Бондаренко Антон Володимирович 64559, 64560 
Бондаренко Володимир Юрійович 64667 
Бондаренко Лариса Олексіївна 64435 
Бондаренко Ольга Пилипівна 64679, 64680 
Бондаренко Юлія Валеріївна 63431 
Бондаренко Юлія Леонідівна 63495, 63769 
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0BПовне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бондарук Галина Микитівна 63752 
Бондарчук Олексій Миколайович 64465 
Боняр Світлана Михайлівна 64433 
Боровик Олександр Станіславович 63843 
Боровська Олена Миколаївна 63878 
Бородін Роман Дмитрович 63781 
Бородін Юрій Васильович 64151 
Бохан Аліна Василівна 63742 
Бочаров Василь Андрійович (Василий Бочаров (Док-
тор "SAN...- SON...")) 

63755 

Бояр Вікторія Іванівна 64227 
Брацкова Зінаїда Михайлівна 64639 
Браян Кунс 64430 
Бредіхін Володимир Михайлович 63932 
Бреннон Оксана Леонідівна 64055 
Бреславський Дмитро Васильович 64660, 64661 
Бреславський Микола Богданович 63513 
Бреус Юлія Володимирівна 63658, 63674 
Брінцева Ольга Григоріївна 64655 
Брітік Володимир Іванович 64355 
Бугайов Дмитро Віталійович 64218 
Бугайцова Анастасія Сергіївна 64341, 64342 
Булат Анатолій Федорович 63966, 64149, 64467, 64468 
Бульдович Дмитро Юрійович 64293 
Буравченко Костянтин Олегович 64673 
Буравченко Сергій Григорович 63527, 63528 
Бурбело Данило Олександрович 64533 
Бурденко Ірина Миколаївна  63932 
Бурим Андрій Григорович 64024, 64025, 64026 
Бурлаков Михайло Вікторович 63998, 63999 
Бурнос Микола Анатолійович 64090 
Бухтіяров Роман Сергійович 64057 
Бушин Микола Іванович 64329 
Вакуленко Дар'я Валеріївна 63813 
Вакуленко Дмитро Вікторович 63887, 63890 
Вакуленко Людмила Леонідівна 64506 
Валентина Шипош (псевдонім) 63460, 63461, 63462 
Варіна Ганна Борисівна 63410, 63418 
Василенко Валентина Володимирівна 63978 
Василенко Віталій Іванович 63602 
Василишин Роман Дмитрович 63576 
Васильєв Руслан Миколайович  63870 
Васильєва Олена Едуардівна 63803, 63928, 64243 
Васильчук Геннадій Миколайович 63541 
Васюра Анатолій Степанович 63889 
Васянович Валентин Миколайович 64136 
Векерик Василь Іванович 64695 
Величко Дмитро Вікторович 63778 
Величко Олег Миколайович 64187 
Величко Олена Вадимівна 63900 
Вельчинська Олена Василівна 63580 
Верба Ірина Іванівна 63521 
Вермінський Володимир Євгенович 64164 
Вєрємєй Дмитро Андрійович 63869 
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0BПовне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Виктория Ласки (псевдонім) 64638 
Виноградов Степан Васильович 63657 
Висідалко Андрій Леонідович 63679 
Висоцька Галина Георгіївна 64406 
Висоцька Олена Володимирівна 63536 
Висоцький Олександр Ігорович 64199 
Височин Володимир Миколайович 63527, 63528 
Вишневецький Олександр Леонідович 64369 
Вишневський Леонід Васильович 63751 
Вишнякова Ірина Володимирівна 64454 
Вікфорт Ганна Михайлівна 64108 
Вільберг Айна Зиновіївна 63907, 63908, 63909, 63910, 63911, 63912, 63913, 

63914, 63915, 63916, 64014, 64015, 64016, 64017, 
64018, 64019, 64020, 64021, 64022 

Вільгельмі Геннадій Рудольфович 64665 
Віра Каморіна-Штих (псевдонім) 63892, 63893, 63894, 63895, 63896, 63897, 63898 
Вітлінський Вальдемар Володимирович 64179 
Владимир Пересвет (псевдонім) 64237, 64238, 64239 
Владов Віталій Юрійович 64240 
Власенко Ігор Миколайович 63527, 63528 
Власенко Олег Володимирович 64065 
Вовк Василь Семенович 63964 
Вовченко Максим Павлович 64056 
Войнаровська Оксана Ігорівна 64302 
Войтенко Дмитро Олександрович 64350 
Войтко Вікторія Володимирівна 63795, 63796, 63899, 64631 
Волков Андрій Ігорович 63936 
Волкова Віра Андріївна 63414 
Волкова Єкатєріна Вячеславовна (Волкова Екатерина 
Вячеславовна) 

64451 

Волкова Юлія Василівна 64321, 64322 
Волковецький Сергій Петрович 63500 
Воловик Ігор Анатолійович 64260 
Воловіков Владислав Ігорович 64140 
Волосов Анатолій Михайлович 64053 
Волосовський Василь Володимирович 64438 
Волошин Костянтин Вікторович 64628, 64629 
Волошин Олексій Іванович 63966, 64149, 64467, 64468 
Волошина Лідія Георгіївна 64628, 64629 
Вольф Алла Михайлівна 64495 
Волянський Сергій Володимирович 64185 
Воляр Степан Петрович 63974 
Воляр Тетяна Володимирівна 63969, 63970, 63971, 64033 
Воробйов Дмитро Андрійович 63891 
Воробйов Леонід Володимирович 64447 
Воробйова Ганна Михайлівна 64494 
Воробьов Олександр Вікторович 63570 
Ворог Максим Васильович 64113, 64114, 64115, 64116 
Ворона Роман Миколайович 64261 
Воронецька Ірина Станіславівна 63547 
Вороніна Ольга Володимирівна 64388 
Габер Антоніна Анатоліївна 64187 
Габрук Ростислав Анатолійович 64517 
Гавинський Євген В'ячеславович 63445 
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Гаврецький Сергій Іванович 64476, 64477, 64478, 64479, 64480, 64481 
Гаврилюк Роман Олександрович 64198 
Гайсинський Андрій Петрович 64138 
Галицька Майя Михайлівна 64571 
Галиця Ігор Олександрович 63836 
Галунько Валентин Васильович 64159 
Галушко Сергій Миколайович 64279 
Галущенко Павло Петрович (Pasha Trimbeater) 64128 
Галюк Костянтин Валерійович 63861 
Гамзінов Денис Юрійович 64133 
Ганзій Олена Богданівна 64628, 64629 
Гапотій Віктор Дмитрович 63441, 63800 
Гараз Владислав Вячеславович 63865 
Гарібов Азер 63553 
Гармаш Ольга Володимирівна 64101, 64148 
Гасанова Ельвіра Ейваз-кизи 63437 
Гегер Анна Дмитрівна 64206 
Гейна Костянтин Миколайович 64167 
Гергель Тетяна Анатоліївна 63965 
Герман Константин Константинович 64288, 64540 
Гібелінда Ольга Валентинівна 64111 
Гілевська Катерина Юріївна 63769 
Гінтова Марина Герцівна 64465 
Гірник Анатолій Володимирович 64458 
Гладкіх Світлана Леонідівна 64205 
Гладкова Ольга Миколаївна 64253 
Гладун Анатолій Олександрович 63397, 63398, 63399, 63400, 63534, 63535 
Гладух Євгеній Володимирович 64387 
Гладько Максим Валерійович 63780 
Глазирін Іван Дмитрович 64242 
Глазкова Яна Василівна 64312 
Глібчук Петро Володимирович 64126 
Глухов Вадим Олексійович 63527, 63528 
Глухонець Андрій Олексійович 64564 
Глущенко Віталій Михайлович 64470 
Гнатишин Любов Йосипівна 63835 
Гнатушенко Володимир Володимирович 64325 
Гнатюк Лілія Романівна 64074 
Говорун Анатолій Григорович 63947 
Говсеєв Дмитро Олександрович 64261 
Говсєєв Дмитро Олександрович 64466 
Голік Андрій Олександрович 64207 
Головацький Андрій Степанович 63581 
Головачова Ольга Сергіївна 63742 
Головинський Максим Олександрович 64439 
Головинський Максим Олександрович (GSKY) 63975 
Головко Нонна Василівна 63933, 63934 
Головня Юлія Ігорівна 63742 
Голуб Геннадій Анатолійович 63992 
Голуб Леся Михайлівна 63997 
Голяка Дмитрій Миколайович 63993 
Гоменюк Оксана Олексіївна 64227 
Гонтовий Станіслав Сергійович 64403 
Гончаренко Олена Миколаївна 63741 
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Гопцій Марина Володимирівна 63936 
Гораш Наталя Валентинівна 64158 
Горбань Анатолій Вікторович 64047 
Горбик Роман Олександрович 64250 
Горбунов Микола Іванович 63430, 63432 
Гордієнко Тетяна Богданівна 64187 
Гордійчук Анна Олександрівна 63902 
Гордіца Кароліна Адольфівна 64178 
Горенко Максим Вікторович 64071, 64213, 64545 
Горін Назар Олегович 64178 
Горкуненко Андрій Борисович 63635, 63636, 63637, 63638, 63641, 63643, 63644, 

63645, 63646 
Горовий Євгеній Вікторович 63780 
Городецька Тетяна Борисівна 64513 
Горожеєв Артем Олександрович 63552 
Горячева Ірина Павлівна 63774, 64630 
Готько Олена Сергіївна 63985 
Грабар Сергій Володимирович 64192 
Грабовський Олег Вікторович 64184, 64185, 64188, 64189 
Гранатуров Володимир Михайлович 63502 
Гребінник Олексій Олексійович 64240 
Гребінник Олена Юріївна 64355 
Гренчук Олена Вікторівна 64679 
Гриб Олег Миколайович 63937 
Грибан Григорій Петрович 64683, 64684 
Грибков Олександр Володимирович 63726, 63733, 63734, 63737 
Грибова Діана Вікторівна 63409 
Григоренко Костянтин Васильович 64269 
Григоровська Любов Володимирівна 64077, 64078, 64079, 64080, 64081, 64082, 64083, 

64084, 64085 
Григорук Юлія Миколаївна 64308, 64309, 64310, 64311 
Григорян Олена Валеріківна 63518 
Гриндей Петро Онисимович 63430 
Гринь Валерія Олександрівна (Lera Grin) 63632 
Гриценко Андрій Андрійович 64460 
Гриценко Лариса Олександрівна 64370 
Гришкан Сергій Олександрович 64203 
Гріднєв Олексій Євгенійович 63536 
Грідчин Сергій Васильович 64261 
Громова Олена Вячеславівна 64294 
Гросул Вікторія Анатоліївна 63879, 63880, 63881, 63882, 63883, 63884, 63885, 

63886 
Грузєва Тетяна Степанівна 64505 
Грушецький Сергій Миколайович 64426, 64427 
Губенко Дмитро Іванович 63966, 64149 
Гузієнко Ірина Віталіївна 64139 
Гузь Володимир Васильович 63422 
Гукалова Ірина Володимирівна 63801 
Гуков Микола Ігоревич 63504, 63505 
Гулик Вікторія Сергіївна 63674 
Гуменюк Василь Васильович 64177 
Гуменюк Василь Володимирович 63993 
Гур'єв Сергій Омелянович 64316, 64317, 64318, 64319 
Гурєєва Ганна Володимирівна  64533 
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Гурич Річард Вєславович (Мангуст) 64036 
гурт "STEREO ISTERIKA" (псевдонім) 64381 
Гурульова Яна Олександрівна 63772 
Гусар Ольга Анатоліївна 63446 
Гусев Олександр Володимирович 64561 
Гуселетова Наталія Володимирівна 64317 
Гусєв Олександр Володимирович 63611, 63612 
Гуськов Олександр Юрійович 64299 
Гутаревич Юрій Феодосійович 63947, 63948, 64208, 64210, 64211, 64212, 64331 
Гуторов Андрій Олександрович 64315 
Даниленко Георгій Миколайович 63782 
Данильчук Олександр Владиславович 64392 
Даніленко Ірина Маратівна 64436 
Данькевич Оксана Степанівна 64602, 64603 
Датхаєв Убайдулла Махамбєтовіч (Датхаев Убай-
дулла Махамбетович) 

64387 

Дашкієв Григорій Миколайович 64546, 64547 
Дащенко Олександр Федорович 64186 
Дейнеко Наталя Вікторівна 63543 
Делечук Сергій Миколайович 63548 
Демидов Костянтин Миколайович 63393 
Демура Валерія Андріївна 64076 
Демчина Богдан Григорович 64393 
Демчук Сергій Васильович 64198 
Дем'ян Ярослава Юріївна 64232 
Дем'янчук Ілона Петрівна 63579 
Денис Олена Віталіївна 64561 
Денисов Ігор Геннадійович 63420, 63422 
Дергачов Вячеслав Борисович 64069, 64070 
Деренська Яна Миколаївна 63810, 63811 
Деркач Наталія Миколаївна 63589, 63590, 63591 
Джалладова Ірада Агаверді-кизи 63986 
Джикаєва Галина Вячеславівна 63674 
Джума Вадим Петрович 64274 
Джус Павлина Петрівна 63751, 63752 
Дзюба Петро Петрович 63613 
Дзюба Сергій Васильович 63905 
Дикий Денис Володимирович 63661, 63662, 63663, 63664, 63757 
Димковська Світлана Володимирівна 63917 
Дід Свирид (псевдонім) 63972 
Дідик Лідія Миколаївна 64390 
Дідич Володимир Миколайович 64410, 64600, 64601 
Дідківська Леся Володимирівна 64178 
Дідух Тетяна Едуардівна 64466 
Дітріх Маргарита Миколаївна 63766 
Длігач Олександр Ілліч 63467 
Дмитренко Оксана Юріївна 64532 
Дмитриченко Микола Федорович 64438, 64564, 64565 
Добриднєва Ганна Юріївна 64440 
Добровольська Катерина В'ячеславівна 64410, 64411, 64600, 64601 
Добровольська Лариса Пантеліївна 63415, 63416 
Добровольська Світлана Василівна 64184 
Добровольський Олександр Сергійович 63949 
Довгалець Сергій Михайлович 64600, 64601 
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Домарацький Євген Олександрович 64338 
Домбровська Світлана Вікторівна 64466 
Донсков Олександр Миколайович 64328 
Донченко Олена Олегівна 63742 
Допіряк Олександр Володимирович 64317 
Дорошенко Сергій Васильович (Set24) 64446 
Драган Олена Василівна 64092, 64093, 64094, 64095, 64096 
Драглюк Олексій Вікторович 64305 
Драч Оксана Олександрівна 63649 
Дронів Михайло Степанович 63539 
Дронов Володимир Миколайович 63631 
Дубенко Сергій Васильович 64375 
Дубогай Олександра Дмитрівна 64282 
Дубровський Павло Вячеславович 63503 
Дугінець Галина Володимирівна 63742 
Дудко Сергій Віталійович 63989 
Дудник Олександр Олександрович 64396 
Дудніков Віктор Олександрович 63748 
Дурмасенко Олег Леонідович (Гліб Гржибовський) 64579, 64580 
Дуфанець Ігор Богданович 64419 
Дьяконова Світлана Юріївна 63547 
Дьяченко Ольга Володимирівна 63742 
Дяченко Катерина Валеріївна 64482 
Евстратенко Андрій Сергійович 64502 
Елен Ви (псевдонім) 64166 
Євдошенко В'ячеслав Петрович 64316, 64319 
Євсюков Тарас Олексійович 63574 
Євтушенко Наталя Олександрівна 63426 
Єгоров Леонід Дмитрович 63920 
Ємельянов Дмитро Олексійович 64673 
Ємець Андрій Миколайович 64375 
Ємець Ілля Миколайович 64494 
Єремєєв Володимир Сергійович 64118 
Єрмоленко Наталя Сергіївна 63937 
Єрьоміна Лілія Євгенівна 63411 
Єрьоміна Оксана Леонідівна 63985 
Єфименко Тетяна Іванівна 64177 
Єфремов Костянтин Вікторович 63582, 63832 
Єфросиния Острашанская (псевдонім) 64380 
Єщук Ольга Михайлівна 64159 
Жабєєв Георгій Володимирович 64578 
Жабєєв Павло Володимирович 64578 
Жара Наталія Ярославівна 64296, 64297, 64298 
Жван Ольга Вікторівна 64385, 64389 
Желєзний Григорій Михайлович 63438, 63439, 63440, 64030, 64031, 64032 
Желтухін Євген Олександрович 64455 
Живора Наталія Василівна 64602 
Жижченко Наталія Олександрівна 64222, 64223, 64224, 64225 
Жильцов Олексій Борисович 64571 
Жовтоног Ольга Ігорівна 63530 
Жукова Наталя Володимирівна 64518 
Жупанюк Алла Юріївна 63625 
Журавель Юрій Григорович 63498 
Журавльова Лариса Володимирівна 64103 
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Заворицький Олег Олександрович 64317 
Заглоцький Максим Сергійович 64501 
Загородній Сергій Вікторович 64289 
Задорожна Галина Михайлівна 63978 
Задорожний Анатолій Іванович 63438, 63439, 63440, 64030, 64031, 64032 
Задорожний Дмитро Анатолійович 64529 
Заїка Оксана Володимирівна 64280 
Зайцев Віталій Єгорійович 63546 
Зайцев Вячеслав Володимирович 64386 
Зайченко Юрій Миколайович 64158 
Залізко Юлія Володимирівна 64072 
Запорожан Євгеній Олександрович 64382 
Зарицька Валентина Василівна 63416 
Зарічкова Марія Володимирівна 63812, 64308, 64309, 64310, 64311 
Заровський Руслан Владиславович 64604 
Захаров Андрій Анатолійович 63856, 63858 
Захаров Андрій Михайлович 63856, 63857, 63858 
Захарова Євгенія Юріївна 63985 
Згуровський Михайло Захарович 63582, 63832, 64193 
Зеленська Алла Миколаївна 64417 
Зеленський Руслан Анатолійович 63871 
Зеленюх Олександр Михайлович 64419 
Зелікман Владислав Давидович 63985 
Зелінський Олександр Вікторович 64254, 64255 
Зельман Марк 64571 
Зібцев Сергій Вікторович 63993 
Зінченко Олександр Іванович 64338 
Зінченко Олександр Михайлович 64306 
Зінько Ігор Степанович 63513 
Золотько Євген Володимирович 64661 
Зоренко Ярослав Володимирович 63618 
Зореслава Наддніпрянська (псевдонім) 64499, 64500 
Зуб Леся Миколаївна 63634 
Зуб Олександр Миколайович 63968 
Зубко Олена Віталіївна 63742 
Зубков Сергій Олександрович 64048 
Зубовецька Наталія Тарасівна 64607 
Зубрило Анна Юріївна 64228 
Зураб Мєнтєшашвілі 64473 
Іванищук Андрій Анатолійович 63499 
Іванов Володимир Ігорович 64317 
Іванов Євген Мартинович 64035 
Іванов Роман Святославович 63776 
Іванова Ірина Миколаївна 64177 
Іванова Оксана Анатоліївна 64706 
Іванченко Ярослав Михайлович 63744 
Іванчук Максим Сергійович 64498 
Іванюк Олег Леонідович 63657 
Іванюк Олександр Анатолійович 64599 
Івасенко Віктор Петрович 64281 
Іващенко Валентина Михайлівна 64303 
Іващенко Гліб Григорович 64680 
Ігнатенко Олександр Григорович 64185 
Ігнатенко Петро Петрович 64268 
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Іголінський Максим Юрійович 63739, 63754 
Іголкін Ігор Васильович 64177 
Іксарова Наталія Олександрівна 63742 
Ілащук Василь Степанович 63872 
Ілінчук Марина Віталіївна 64513 
Ільїн Володимир Анатолійович 64069, 64070 
Ільков Вадим Іванович 64153 
Ілюшин Сергій Аркадійович 63969, 63970, 63971, 64033 
Імбірович Наталія Юріївна 64605, 64606 
Ісаєнко Дмитро Валерійович 63527, 63528 
Іскра Наталія Іванівна 64317 
Іщенко Валерій Васильович 63992 
Іщук Олексій Олександрович 64443 
Іщук Світлана Олексіївна 64453 
Ія Ходорівська (псевдонім) 64086 
Йосипенко Ірина Орестівна 64317 
Кабанець Сергій Віталійович 63769 
Кавац Олена Олександрівна 64325 
Кавац Юрій Віталійович  64325 
Казакова Ангеліна Олександрівна 63936 
Казимир Володимир Вікторович 64604 
Кайдик Олександр Юрійович 63573, 63991 
Калашнікова Катерина Анатоліївна 64304 
Калиняк Богдан Миколайович 64105 
Калугін Едуард Миколайович 64609 
Калусенко Володимир Васильович 64097 
Калюжина Вікторія Анатоліївна 64679 
Калюжна Ірина Петрівна 63658 
Калюжна Тетяна Валентинівна 64258 
Каменецький Олег Валерійович 64566 
Кам'янецька Оксана Володимирівна 63742 
Канарова Ольга Вікторівна 63419 
Капіца Михайло Іванович 64293 
Каплуненко Наталія Володимирівна (Reka) 64688, 64689 
Кара Сергій Віталійович 63430 
Карамзіна Людмила Антонівна 63468, 63469 
Карась Олександр Сергійович 63753 
Кардаш Олег Васильович 64247 
Карев Станіслав Володимирович 63948, 63949, 64208 
Карпенко Владислав Ігорович 64194, 64195 
Карпенко Лариса Михайлівна 64639 
Карпенко Станіслав Романович 64187 
Карпов Лев Євгенович 63872 
Карпчук Наталія Петрівна 64060 
Карчинський Віктор Олександрович 64288, 64289, 64540 
Катеринський Андрій Андрійович 64462 
Каткова Тетяна Анатоліївна 63410, 63418 
Катран Марина Володимирівна 64412 
Катрушенко Наталія Анатоліївна 64561 
Катуніна Ольга Сергіївна 64180 
Кафтанова Юлія Вікторівна ("автор К.305") 63394 
Кахута Ігор Вікторович 64378 
Качанова Юлія Вікторівна 64474 
Каштан Сергій Миколайович 64227, 64228, 64229 
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Квасніков Володимир Павлович 64189 
Кебас Ольга Борисівна 63674 
Керимова Світлана Валеріївна 63941, 64125 
Кирилович Ольга Тарасівна 63624 
Кириченко Вікторія Едуардівна 64117 
Кириченко Галина Володимирівна 63493 
Кириченко Любов Олексіївна 64415, 64416 
Кисіль Світлана Вікторівна 64569 
Кислий Дмитро Миколайович 64293 
Кіперман Юрій Мусійович 64149 
Кірсанов Артемій Павлович 63905 
Кірющенко Андрій Адольфович 64388 
Кір'ян Вікторія Олександрівна 63447 
Кісіль Микола Іванович 63547 
Кічук Іван Іванович 64088 
Кічук Наталія Сергіївна 63936 
Клеймьонова Валерія Валеріївна 63883 
Клименко Олександр Володимирович 64191, 64192 
Клименко Рада Леонідівна (Ясновидиця ПАНІ 
РАДІСЛАВА, Ясновидица ГОСПОЖА РАДИСЛА-
ВА) 

63597, 63598 

Клюваденко Андрій Андрійович 63987 
Кмитюк Тетяна Леонідівна 64183 
Князєв Володимир Володимирович 63631 
Князь Олександр Ігорович 63463 
Кобеляцька Вікторія Володимирівна 64014 
Кобзар Алла Юріївна 63492 
Кобзєв Антон Володимирович 63563 
Кобзєв Володимир Георгійович 64355 
Кобилко Євген Геннадійович 64476, 64477, 64478, 64479, 64480, 64481 
Коваленко Олександр Михайлович 63537 
Коваленко Олена Олексіївна 64057 
Коваль Борис Федорович 64065 
Коваль Євгеній Вікторович 64246 
Коваль Костянтин Олегович 63507, 64377 
Коваль Людмила Дмитрівна 64411 
Коваль Наталія Юріївна 64465 
Коваль Олександр Мирославович 63480 
Коваль Роман Григорович 64465 
Ковальов Андрій Олексійович 64573, 64574, 64575, 64576 
Ковальова Наталя Леонідівна 63604 
Ковальова Яна Сергіївна (Nanna) 64037 
Ковальський Богдан Михайлович 64598 
Ковальчук Андрій Іванович 63575 
Ковальчук Іван Платонович 63574, 63575, 63579 
Ковальчук Олександр Іванович 63581 
Ковбасюк Олександр Вікторович 63780 
Ковбатюк Марина Володимирівна 64231 
Ковтанець Максим Володимирович 63430, 63432 
Ковтун Оксана Олександрівна (Ковтун Ксенія) 64676, 64677, 64678 
Когут Юрій Іванович 63545 
Козак Богдан Євгенович 63405 
Козак Людмила Василівна 64571 
Козак Ольга Анатоліївна 63477 
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Козакова Віолетта Дмитрівна 63957, 63958, 63959, 63960, 63961, 63962, 63963, 
64507, 64508, 64509, 64510, 64511, 64512, 64514, 
64515, 64516 

Козирєв Євген Сергійович 63486 
Козирський Володимир Вікторович 63571 
Козленко Євгеній Володимирович 63601 
Козлов Аркадій Констянтинович 64561 
Козлов Микола Володимирович 64397 
Козлова Ольга Сергіївна 64321, 64322 
Козловський Володимир Валерійович 63848 
Козловський Євген Олександрович 63407 
Козяревич Дмитро Вікторович 64673, 64674 
Койнова Наталія Ігоревна 63604 
Коковіхін Сергій Васильович 64338 
Колесніченко Марина Андріївна 63633 
Колєснік Тетяна Сергіївна 63881, 63882 
Колодійчук Володимир Анатолійович 64062, 64063, 64064 
Коломієць Леонід Володимирович 64186, 64187, 64188, 64189, 64190 
Колос Дмитро Володимирович 64057 
Колосов Олександр Євгенович 64420 
Колтунов Артем Костянтинович 63540 
Кольцова Світлана Михайлівна 63442 
Комариста Алла Володимирівна 63423 
Кондратенко Олександр Миколайович 63543 
Кондратьєв Володимир Олександрович 64429 
Кондратюк Андрій Володимирович 64475 
Конзера Анатолій Іванович 63516 
Коник Олександр Олександрович 63401 
Кононенко Ірина Олександрівна 63610 
Кононенко Наталія Іванівна 63610 
Кононенко Тетяна Едуардівна 64043, 64044 
Коношевич Людмила Володимирівна 64435 
Константінов Сергій Михайлович 63977 
Коньков Аркадій Миколайович 64145, 64146, 64147 
Конюхов Сергій Леонідович 64118 
Копилова Ольга Володимирівна 64644 
Копиця Євгенія Миколаівна 64510, 64516 
Копошилов Іван Юрійович 63452, 63453, 63454, 63455 
Коритко Юлія Миколаївна 64660 
Корнійко Яна Русланівна 64433 
Корнійчук Галина В'ячеславівна 63547 
Корніяка Олександр Володимирович 64178 
Корніяка Юлія Борисівна (Juliya Mercuri) 63558, 63559, 63560, 63561 
Корносенко Оксана Костянтинівна 63481 
Коробчанський Володимир Олексійович 63518, 64101 
Короленко Володимир Васильович 64503, 64504, 64505 
Король Володимир Вікторович 63770, 63771 
Коромисло Сергій Дмитрович (Meetrich) 63519, 63520 
Коротюк Оксана Вікторівна 63554 
Корпач Анатолій Олександрович 63947, 63948, 64331 
Корягіна Олена Сергіївна 63936 
Коряшкіна Лариса Сергіївна 64326 
Косата Юлія Володимирівна 63444 
Косенко Віталій Іванович 63806 
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Косіюк Микола Миколайович 64449 
Костельман Володимир Михайлович 63427, 63428 
Костенко Анатолій Васильович 63470 
Костенко Світлана Миколаївна 63987 
Костюкевич Олександр Іванович 63430, 63432 
Костюченко Валентина Миколаївна 63742 
Косянчук Тетяна Валеріївна 64567 
Котилко Ірина Вадимівна 64396 
Котов Олексій Воломирович 63478, 64049 
Котовська Юліана Станіславівна 64534 
Котречко Олексій Олексійович 63578, 63992 
Коцур Олена Остапівна 64571 
Коцюк Олександр Якович 64132 
Кошарний Андрій Миколайович 63448 
Кошовий Микола Дмитрович 63466, 63747 
Кощавська Ольга Федорівна 63787, 63788, 63789 
Кравченко Катерина Олександрівна 63432 
Кравченко Сергій Сергійович 64445 
Кравченко Тарас Володимирович 64283 
Кравчук Андрій Васильович 63648 
Кравчук Зоя Дмитрівна 63648 
Кравчук Лариса Олександрівна 64518 
Крамар Андрій Анатолійович 64609 
Краснокутська Наталія Станіславівна 63879 
Краснюк Андрій Віталійович 64294 
Красовський Вадим Володимирович 64099 
Крат Сергій Петрович 64323 
Крат-Яйла Катерина Сергіївна 64323 
Крепченко Анна Сергіївна 63431 
Кривошей Борис Іванович 63570 
Крижановський Андрій Станіславович 64047 
Крилюк Віталій Омелянович 64317 
Крилюк Олена Євгенівна 64317 
Кримова Наталія Михайлівна 64290 
Крівець Тамара Петрівна 64706 
Кротов Микола Ігорович 63500, 64707 
Круглова Олена Анатоліївна 63879, 63885 
Крупська Вікторія Олександрівна 63502 
Крученюк Василь Данилович 63530 
Ксенія Бреннон (псевдонім) 64066 
Куванніков Артем Віталійович 64668 
Кудирко Людмила Петрівна 63742 
Кудласевич Ольга Миколаївна 64178 
Кудрик Богдан Тарасович 64435 
Кудря Ярослав Валерійович 64453 
Кудрявцева Валентина Федорівна 64343, 64344 
Кудряшов Володимир Олексійович 64184, 64185 
Кудряшов Гліб Олексійович 64391 
Кудряшов Сергій Володимирович 64184 
Куєв Володимир Леонідович 64340 
Кузебна Наталія Миколаївна 63751 
Кузик Юлія Іванівна 63929 
Кузло Іван Іванович 63431 
Кузнецова Ірина Олексіївна 63425, 64072, 64073, 64074, 64205 
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Кузнєцов Максим Валерійович (Mr.Marx) 63404 
Кузько Володимир Семенович 64674 
Кузьменко Катерина Вікторівна 63906 
Кузьменко Ольга Миколаївна 64571 
Кузьменко Руслан Валентинович 64419 
Кузьменко Сергій Олександрович 64494 
Кузьмичова Ірина Олександрівна 63424 
Кузьмін Валерій Юрійович 64317 
Кузьмін Віктор Володимирович 64346 
Кузьміна Вікторія Валеріївна 63674 
Кузьмінська Ольга Едуардівна 63402, 63403 
Кузьмінський Іван Володимирович 64317 
Куйбіда Єгор Олександрович 63441, 63800 
Кулаков Сергій Артурович 64289 
Кулеба Анастасія Володимирівна 64526, 64527 
Кулик Анатолій Ярославович 64065, 64410, 64411, 64600, 64601 
Кулик Ярослав Анатолійович 64065 
Кульбаба Сергій Володимирович 64536 
Кулькова Оксана Вікторівна 63423 
Кульчицький Роман Васильович 63619 
Кунда Неоніла Тарасівна 64561 
Куніцький Юрій Леонідович 64168, 64169, 64170 
Купалова Галина Іванівна 63564, 63565 
Купрієнко Ростислав Миколайович 64254, 64255, 64256, 64257 
Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо) 64542 
Курасов Владислав Вікторович 64619 
Курділь Наталія Віталіївна 64317 
Куренков Володимир Вікторович 64422 
Куроєдова Віра Дмитрівна 63933, 63934 
Курята Анатолій Миколайович (Nikita Gross, Никіта 
Гросс) 

64418 

Куськін Олександр Олександрович ("Classics and 
Contemporaries", "C & C") 

63979, 63980, 63981 

Кутіщев Павло Сергійович 64167, 64423 
Кутумов Ігор Вілійович 63966, 64149 
Кучевський Роман Віталійович 64658 
Кучеров Дмитро Павлович 64640, 64641, 64642 
Кучерук Андрій Леонідович 63507 
Кучерук Володимир Юрійович 64185 
Кушнір Віталій Андрійович 64317 
Кушнір Таміла Борисівна 64048, 64052, 64054 
Кушнірова Тетяна Віталіївна 63867 
Лаврик Віталій Никифорович 63860 
Лавриненко Олександр Іванович 64338 
Лавров Андрій Юрійович 63889 
Ладика Роман Богданович 63725, 63732, 63735 
Ладиченко Катерина Іллівна 63742 
Лазарєв Юрій Федорович 64217 
Лазарєва Світлана Олександрівна 64191 
Лапкіна Інна Олександрівна 63923 
Лапко Маргарита Сергіївна 64057 
Ларийчук Сергій Олександрович 64289 
Ларін Віталій Юрійович 63761, 64358 
Ларін Олександр Миколайович 63570 
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Ларіна Катерина Юріївна 64358 
Ларіонов Михайло Михайлович 64437 
Ласлов Олександр Андрійович 63804 
Лашина Юлія Вікторівна 63408 
Лебеденко Олеся Ігорівна 64027 
Лебедєва Катерина Юріївна 63387 
Лебедєва Олена Сергіївна 63542 
Лебединська Людмила Олександрівна 64188 
Лебідь Вікторія Вікторівна 64561 
Лебідь Євгеній Михайлович 64132 
Лебідь Неля Костянтинівна 63658, 63674 
Левандовський Андрій Петрович 63490, 63491 
Левачкова Юлія Валентинівна 64602 
Левик Анастасія Василівна 64204 
Левченко Катерина Михайлівна 64040, 64041, 64042 
Левченко Тетяна Павлівна 64465 
Леда (псевдонім) 64144, 64144 
Леньга Олег Володимирович 63859 
Лепський Владлен Володимирович 64227, 64228, 64229 
Лєван Церцвадзе 64473 
Лиан Луа (псевдонім) 63944 
Лимар Володимир Анатолійович 64244 
Лимаренко Володимир Іванович 64354 
Лисенко Василь Федорович 64068 
Лисенко Геннадій Леонідович 64396 
Литвин Сергій Мечиславович 63742 
Литвиненко Алла Іванівна 64363 
Литвинець Леонід Олександрович 63978 
Литвиновський Дмитро Сергійович 64640 
Лихогляд Юлія Тарасівна 64057 
Лівенцева Ярослава Сергіївна 64707 
Ліпшиць Лариса Володимирівна 64344 
Лісовий Микола Вікторович 63423 
Літвінова Олена Вячеславна 63809, 63814 
Ліханов Артур Федорович 63987 
Ліхтарьов Ілля Аронович 63978 
Лішафай Євгеній Олександрович 64407 
Ліщенко Наталія Петрівна 63782 
Лобода Наталія Степанівна 63937 
Логвін Петро Андрійович 64662 
Логін Тарас Ігорович 63635, 63636, 63637, 63638, 63639, 63640, 63641, 

63642, 63643, 63644, 63645, 63646, 63725, 63726, 
63727, 63728, 63729, 63730, 63731, 63732, 63733, 
63734, 63735, 63736, 63737 

Лозик Тетяна Валентинівна 64368 
Локтєв Андрій Володимирович 63504 
Лосєва Ірина Петрівна 64666 
Лугін Євген Олександрович 64533 
Лукашов Валентин Олександрович 64429 
Лукшин Дмитро Вікторович 64172 
Лук'яненко Олександр Вікторович 64360, 64361, 64362, 64366, 64367, 64371, 64372, 

64373, 64374 
Лук'яненко Станіслав Володимирович 64635 
Лук'яненко Тетяна Василівна 63622, 63623 
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Лук'янчук Людмила Володимирівна 64291 
Луцький Сергій Володимирович 63746 
Лучанінов Ігор Володимирович 64312 
Любарець Максим Сергійович 64639 
Любивий Богдан Олександрович 64057 
Любимов Анатолій Якович 64184 
Любушкіна Ольга Михайлівна (Lyubushkina) 64442 
Людмила Трие (псевдонім) 64259 
Люльченко Крістіна Володимирівна 63429 
Лямзін Антон Дмитрович 64620, 64621, 64622, 64623, 64624, 64625, 64626 
Ляшенко Ганна Вадимівна 63930 
Маврутенков Віктор Володимирович 64518 
Мазаракі Анатолій Антонович 63742 
Мазулін Георгій Владиленович 64662 
Мазулін Олександр Владиленович 64662 
Мазур Андріана Володимирівна 64221 
Мазур Ірина Володимирівна 63680, 63681 
Мазур Наталія Петрівна 64571 
Мазурок Ірина Григорівна 64534 
Майданюк Ірина Зіновіївна 63988, 63989, 63990, 63994, 63996 
Майраслов Олег Іванович 64611 
Майстренко Ігор Олександрович 64398 
Майхрук Зоряна Василівна 63736 
Макаренко Михайло Васильович 64261, 64466 
Макаренко Світлана Володимирівна 64228, 64229 
Макаричев Максим  Володимирович 64254, 64256, 64257 
Макарова Тетяна Василівна 63568 
Макарчук Роман Васильович 63842 
Макеєнков Павло Сергійович 63846 
Макеєнкова Ратха Рахманкулівна (Іда Нірман) 63846 
Максименко Максим Анатолійович 64317, 64318 
Максимів Дмитро Ярославович 64160, 64165 
Максимович Олександр Аксентійович 64582 
Максимчук Наталя Андріївна 64407 
Малініна Наталя Генадіївна 64005 
Мальований Олександр Григорович 64631 
Мальцева Ганна Павлівна (Нanna Maltseva) 64351 
Мальчикова Дар'я Сергіївна 63801, 64430 
Малюков Сергій Сергійович 64004 
Мамонтова Ганна Сергіївна 64161 
Манглієва Тетяна Назарівна 63395, 63396 
Манько Іван Володимирович 63946 
Манько Марія Володимирівна 63995 
Маняк Вікторія Анатоліївна 63769 
Марі Де Жордан (псевдонім) 64287 
Марія Латарія (псевдонім) 64525 
Марія Чопівська (псевдонім) 63556, 63557 
Мартин Андрій Геннадійович 63574 
Мартиненко Світлана Миколаївна 63875 
Мартинюк Лілія Володимирівна 63571 
Мартищук Теодор Любомирович 64484, 64485, 64486, 64487, 64488, 64489, 64490, 

64491, 64492, 64493, 64696, 64697, 64698, 64699, 
64700, 64701, 64702, 64703 

Маруненко Ірина Михайлівна 63654, 63655, 63671, 63673 
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Марусіч Андрій Васильович 63772 
Марценюк Василь Петрович 63635, 63636, 63637, 63638, 63639, 63640, 63641, 

63642, 63643, 63644, 63645, 63646, 63725, 63726, 
63727, 63728, 63729, 63730, 63731, 63732, 63733, 
63734, 63735, 63736, 63737, 64339 

Марченко Катерина Олександрівна 63417 
Марчін Сковрон 64336 
Марчук Єгор Володимирович 64047 
Маслова Ганна Олександрівна 63603 
Маслюк Андрій Миколайович 63660 
Масон Євген Вячеславович 63387 
Матвєєв Андрій Анатолійович 63600 
Маурер Віктор Мельхіорович 63573, 63991 
Махатов Бауиржан Калжановіч (Махатов Бауыржан 
Калжанович) 

64387 

Махмудов Ельдар Юсифович (Махмудов Ельдар 
Юсиф-огли) 

63769 

Махмудов Ельдар Юсиф-огли 64561 
Махно Сергій Михайлович 64519, 64520, 64521, 64522, 64523, 64524 
Махомета Тетяна Миколаївна 64280 
Мацюк Володимир Львович 63494 
Мачковський Петро Олександрович 63445 
Медведенко Борис Іванович 64189 
Медведєв Віталій Володимирович 63951, 63952, 63953, 63954, 63955, 63956 
Медведєва Альона Вікторівна 64431 
Медведкін В'ячеслав Георгійович 63605 
Медведчук Оксана Валеріївна 63527, 63528 
Медведь Юрій Анатолійович 63833 
Межибецька Інна Володимирівна 63782 
Мельник Дмитро Вікторович 64663, 64664 
Мельник Тетяна Миколаївна 63742 
Меметов Айдер Меметович 63786 
Меметов Іскандер Айдерович 63786 
Менцак Андрій Васильович 63918, 63927 
Меркулов Деніс Сергійович 63478, 64049 
Меркулова Наталя Володимирівна 63412 
Мєлідіс Ірина Юріївна 64627 
Мєняйленко Анна Вячеславівна 64548, 64549, 64550, 64551, 64552, 64553, 64554, 

64555, 64556, 64557, 64558 
Мєтєльов Володимир Олександрович 64660 
Микитенко Дмитро Олександрович 64401 
Миклащук Ігор Миколайович 64127 
Мирошник Володимир Іванович 63746 
Мисливий Валентин Михайлович 64289 
Мисюра Микола Ілліч 63570 
Мисягін Денис Володимирович 63746 
Михайльо Віктор Миколайович 63648 
Михаліна Ольга Олександрівна 63562 
Міланенко Олександр Анатолійович 64565 
Мілаш Інна Василівна 63886 
Мілаш Роман Андрійович 63886 
Міняйло Костянтин Миколайович 64565 
Мітрясова Олена Петрівна 64197 
Міхєєв Іван Андрійович 63542 
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Мовсісян Аліна Гарушівна 64005, 64006 
Могильний Геннадій Анатолійович 63479 
Моісеєнко Тетяна Євгенівна 64537 
Мойсієнко Іван Іванович 64430 
Мокієнко Олена Іванівна 63501 
Мокрієв Максим Володимирович 63577 
Молдавцев Сергій Анатолійович 64695 
Морачковський Олег Констянтинович 64661 
Моргун Василь Андрійович 64456 
Мороз Валентин Валентинович 64330 
Мороз Микола Сергійович 63572 
Мороз Олександр Володимирович 63529 
Морозов Володимир Васильович 63601 
Морозов Володимир Володимирович 64252 
Москальова Людмила Юріївна 63411, 63412 
Москвіна Світлана Михайлівна 64012 
Мостепан Сергій Вікторович 63926 
Мотчаний Артем Олексійович 63431 
Мошківська Тетяна Василівна 64679, 64680 
Мошківський Микола Володимирович 64679, 64680 
Мринський Іван Миколайович 64534 
Музика Катерина Олександрівна 63550 
Музикін Михайло Ігорович 64292 
Музикіна Світлана Ігорівна 64292 
Муравський Павло Іванович 63756 
Мурована Тетяна Олександрівна 63564 
Мусієнко Павло Миколайович 63781 
Назаренко Володимир Михайлович 63930 
Назаренко Михайло Володимирович 63930 
Назаренко Наталія Володимирівна 63930 
Назіна Марія Олександрівна 63945 
Найдьонов Іван Михайлович 64077, 64078, 64079, 64080, 64081, 64082, 64083, 

64084, 64085 
Найдьонов Михайло Іванович 64077, 64078, 64079, 64080, 64081, 64082, 64083, 

64084, 64085 
Найдьонова Любов Антонівна 64077, 64078, 64079, 64085 
Найдьонова Любов Михайлівна 64085 
Налисько Микола Миколайович 64123 
Насірова Оксана Олександрівна 63807 
Наталія Май (псевдонім) 63585, 63586, 63587 
Наталья Пересвет (псевдонім) 64237, 64238, 64239 
Наталя Уварова (псевдонім) 64248 
Наталя Черкас (псевдонім) 64124 
Науменко Костянтин Володимирович (Laars K. 
Naumenko) 

64023 

Науменко Микола Миколайович 64406 
Наумов Олег Геннадійович 63866 
Нацевич Руслан Олександрович 64316, 64319 
Нацик Людмила Дмитрівна 64369 
Небрат Вікторія Василівна 64178 
Неведомська Євгенія Олексіївна 63654, 63655, 63671 
Невлюдов Ігор Шакирович 64328 
Недострелова Лариса Василівна 63937 
Нейміллер Денис Олександрович 64437 
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Непиталюк Аркадій Анатолійович 64250 
Непомнящий Олександр Михайлович 63527, 63528 
Непомнящих Євгенія Володимирівна 64291 
Несен Роман Сергійович (MC Wub) 64681 
Нестеренко Галина Іванівна 64292 
Нефьодов Ілля Миколайович 64058 
Нехаєнко Марія Іванівна 64630 
Нехорошев Володимир Володимирович 63445 
Нечаєва Інна Володимирівна 64528 
Нечай Дмитро Валерійович 64584, 64585, 64586, 64587, 64588, 64589, 64590, 

64591, 64592, 64593, 64594, 64595 
Нечай Тетяна Олексіївна 63479 
Нечепорчук Анатолій Антонович 63527, 63528 
Нечипорук Микола Леонідович 63434 
Нечипорук Олена Петрівна 64260 
Ниженковська Ірина Володимирівна 63580 
Николаос Софіс (Nicolaos Sofis) 63583 
Нисинець Андрій Леонідович 64691 
Нікітенко Євгеній Васильович 64604 
Нікітін Валентин Георгійович 64438 
Нікітюк Дар'я Вільямівна 64046 
Ніколенко Ольга Миколаївна 63867, 63868 
Новицька Юлія Євгеніївна 63808 
Новіков Дмитро Миколайович 63487 
Новіков Федір Микитович 64317 
Новікова Юлія Володимирівна 63760 
Новоженець Іван Ярославович 63513 
Новоселов Сергій Павлович 64328 
Ногіна Олеся Миколаївна 63476 
Ноженко Володимир Сергійович 63430, 63432 
Ноженко Олена Сергіївна 63430 
Норенко Дмитро Юрійович 64535 
Носовський Андрій Миколайович 64047 
Ноябрьова Антоніна Іллівна 63743 
Обідник Микола Дем'янович 64198 
Овчарова Любов Петрівна 64177 
Огнев'юк Віктор Олександрович 64571 
Олаф Кёзу/Olaf Kozu (псевдонім) 64669 
Олексійченко Надія Олександрівна 63995 
Олеса Май (псевдонім) 63586 
Олійник Ігор Юрійович 63413 
Олійник Олег Олександрович 64159 
Олюхнич Божена Ярославівна 64236 
Оля Дробишева (псевдонім) 63863 
Омельчук Марія Іванівна 64007, 64008 
Омельчук Сергій Аркадійович 64654 
Омельчук Сібілла Костянтинівна 63613 
Омері Ірина Дмитрівна 63654, 63655 
Онищенко Світлана Петрівна 63922 
Онопка Снежана Володимирівна 63437 
Онопченко Антон Віталійович 63546 
Оноцький В'ячеслав Валерійович 63531 
Опашко Дмитро Вадимович 63458 
Орехов Олександр Олександрович 63431 
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Орехова Анастасія Олександрівна 63431 
Орєхов Олег Русланович 63899 
Орлов Олексій Петрович 63867 
Орлова Ольга Василівна 63867, 63868 
Орловецька Нінель Фатехівна 64602 
Осадча Катерина Петрівна 64118 
Осадчий Вячеслав Володимирович 64118 
Осенін Юрій Іванович 64570 
Осенін Юрій Юрійович 64570 
Осипенко Марина Валеріївна 64177 
Осінній Олег Анатолійович 63888 
Османов Сархан Темразович 64641 
Остапенко Андрій Олексійович 64662 
Остапенко Емілія Миколаївна 64410, 64411, 64600, 64601 
Остапів Денис Вікторович 63497 
Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані 
Антоніна, Зима, Свічка, Садова, бабуся Маруся, Оса, 
Черепаха, Ніч, Жаба, Тоня Сокур, Лагідна) 

63828, 63829, 63830, 63831 

Ощаповська Лариса Леонідівна 64450 
Павел Светлый, Павло Світлий (псевдонім) 63938, 63939, 63940 
Павелко Олександр Сергійович 64351 
Павленко Іван Володимирович 63950 
Павленко Наталія Володимирівна 64628, 64629 
Павлик Ганна Володимирівна 64142, 64143 
Павлов Дмитро Геннадійович 64127 
Павловський Олексій Михайлович 64215, 64216 
Павлюк Клавдія Василівна 64177 
Павлюков Іван Олексійович 64465 
Падалка Віктор Миколайович 64317 
Пак Ольга Андріївна (Мак) 64157 
Паламарчук Борис Григорович 63749 
Паламарчук Ярослава Вікторівна 63748, 63749 
Паласюк Богдан Михайлович 63727, 63728, 63729, 63730, 63731 
Палисаєв Олексій Валерійович 63777 
Пальчук Петро Миколайович 63740 
Панкратова Анна Русланівна 64513 
Панченко Валерій Олександрович 63504, 63505 
Парахін Анатолій Іванович 63581 
Пар'єва Наталія Олександрівна 64120 
Пархоменко Анжеліка Володимирівна 64253 
Пархоменко Леся Олександрівна (Lesya nZ) 64233 
Пасічник Віталій Анатолійович 64543, 64544 
Пасічник Олександр Васильович 64104 
Пашинний Олександр Іванович 63608, 63609 
Пашкевич Леонід Полікарпович 63976 
Перепелиця Зоя Іванівна 64465 
Петрашевський Олег Львович 64134, 64209 
Петренко Андрій Володимирович 63571 
Петренко Олександр Євграфович 64610 
Петрик Анатолій Васильович 64561 
Петров Максим Володимирович 64295 
Петров Михайло Федорович 64675 
Петровська Юлія Валеріївна 64344 
Петроє Ольга Михайлівна 64178 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

571 

0BПовне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Петрушенко Олена Вікторівна 64344 
Петрушко Анастасія Сергіївна 63615, 63616 
Печериця Дмитро Вікторович 64472 
Печиборщ В'ячеслав Петрович 64317 
П'єц Наталія Олегівна 63855, 63982 
Пивоваров Артем Володимирович 64548, 64549, 64550, 64551, 64552, 64553, 64554, 

64555, 64556, 64557, 64558 
Пивоваров Олександр Васильович 64103 
Пикалюк Василь Степанович 63413 
Пилипенко Ігор Олегович 64430 
Пилип'юк Віктор Вікторович 63937 
Пишнограєв Іван Олександрович 63582 
Півторак Діана Олександрівна 64215, 64216, 64217, 64218, 64219 
Півторак Костянтин Миколайович 63873 
Піденко Олег Олександрович 64665 
Підопригора Анатолій Семенович 64441 
Підтереба Олексій Іванович 63501 
Пікта Вадим Олександрович 63978 
Піневич Тетяна Олександрівна 63997 
Пінтусевич-Бабічев Ігор Борисович 63514 
Піскунова Олена Валеріївна 64181 
Пістейко Олександр Олександрович 63674 
Плетінко Лариса Миколаївна 64038, 64039 
Пліско Ірина Владленівна 63952 
Побережний Михайло Анатолієвич 64058 
Побірченко Неоніла Антонівна 64571 
Повстяной Олександр Юрійович 64605, 64606, 64607, 64608 
Подколзін Ігор Вікторович 63551 
Подоба Борис Євгенович 63751 
Подоляк Людмила Григорівна 63666 
Подоляк Сергій Вячеславович 63562 
Поздняков Антон Віталійович 63444 
Покотилюк Лариса Петрівна 63742 
Полєвий Євгеній Юрійович 63569 
Поліна Кельм (псевдонім) 64152 
Полінкевич Роман Миколайович 64606, 64608 
Політаєв Андрій Миколайович 63931 
Політов Віктор Григорович 63584 
Половенко Ганна В'ячеславівна 63630 
Полюх Сергій Миколайович 63464 
Поляков Ігор Ігорович 64577 
Поляков Сергій Володимирович 64687 
Полянський Вячеслав Анварович 63652, 63665 
Полянський Тимур Вячеславович 63653, 63665 
Пономаренко Роман Васильович 63493 
Пономарьова Альона Анатоліївна 64430 
Попенко Ярослав Володимирович 63441, 63800 
Попов Віталій Вадимович 63479 
Попова Ірина В'ячеславівна 63620, 63621 
Попович Василь Степанович 64105, 64106 
Попович Олена Вікторівна 64679, 64680 
Попченко Юрій Леонідович 64539 
Посилкіна Ольга Вікторівна 63808, 63809, 63810, 63811, 63814 
Похольчук Олена Володимирівна 63497 
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Почечуєв Сергій Сергійович 64255, 64256, 64257 
Прав Юрій Григорович 63527, 63528 
Пригода Вікторія Володимирівна 63521 
Примост Валерій Юрійович 64457 
Прихно Юлія Євгеніївна 63923 
Провотар Ольга Олександрівна 64612 
Продєдович Едуард Вячеславович 64665 
Продіус Юлія Іванівна 63538 
Прокопенко Дмитро Юрійович 64673, 64674 
Прокоф'єва Олеся Олексіївна 63420 
Прокудін Георгій Семенович 63769, 64561 
Пронько Олена Петрівна 64679, 64680 
Просвірова Ольга Вікторівна 63430, 63432 
Простаков Михайло Юрійович 63903 
Процак Сергій Юрійович 64467, 64468 
Процевят Оксана Семенівна 64453 
Проценко Владислав Олександрович 63443 
Процик Олександр Петрович 63769 
Прус Олег Вікторович 63497 
ПТИЦА (псевдонім) 64110 
Пугачевська Катерина Сергіївна 63742 
Путятін Євген Петрович 64355 
Пучков Руслан Олександрович 63797 
Пшінько Олександр Миколайович 64294 
Рабінов Костянтин Ігорович 63555 
Раджабов Саід Нуруллозода 64672 
Радиш Корнелія Владиславівна 63527, 63528 
Раєвнєва Олена Валентинівна 64685 
Разумовський Артем Костянтинович 64271, 64272, 64273 
Разумовський Костянтин Веніамінович 64270, 64271, 64272, 64273 
Ракоча Ірина Ігорівна 64105, 64106 
Рачкован Ольга Дмитрівна 63885 
Редько Ольга Іванівна 64605, 64607, 64608 
Редько Ростислав Григорович 64605, 64606, 64607, 64608 
Репетій Наталія Іванівна 63392 
Рибак Антон Олександрович 63497 
Рибаченко Андрій Олексійович 64312 
Рибаченко Олеся Миколаївна 63547 
Рибицький Леонід Леонідович 63505 
Риндін Сергій Анатолійович 64631 
Рищенко Оксана Олександрівна 64006 
Родюк Богдан Станіславович 64200 
Розоринов Георгій Миколайович 64358 
Розумовський Артем Костянтинович 64270 
Роман Снов (псевдонім) 64383 
Романов Микола Олександрович 64219 
Романовський Олексій Євгенійович 63850 
Романчук Марина Євгенівна 63936 
Романько Руслан Петрович 64158 
Романюк Олександр Никифорович 63434, 63633 
Романюк Олександр Петрович 63512 
Ромашко Алла Сазонівна 63521 
Ромащенко Михайло Іванович 63530, 63531 
Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна 63869 
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Рослик Ірина Геннадіївна 64199 
Россол Олександр Володимирович 63878 
Рохварг Сергій Леонідович 64657 
Рубан Юрій Якович 63527, 63528 
Руденко Роман Олександрович 63408 
Рудик Дем'ян Юрійович 63869 
Рудик Юрій Степанович 64368 
Рудницька Наталія Михайлівна 64497 
Рукавішніков Сергій Валерійович 63471, 63472, 63473, 63474, 63475 
Рябенко Валерій Олександрович 64571 
Рябков Сергій Володимирович 63531 
Рябоконь Євген Миколайович 64101, 64148 
Рябокрис Андрій Олександрович 64397 
Рябцев Олег Вікторович 64467, 64468 
Савельєв Євгеній Валерійович 63647 
Савицька Катерина Володимирівна 64628, 64629 
Савицька Яна Артурівна 64358 
Савицький Антон Юрійович 63507 
Савицький Олександр Леонідович 64196 
Савченков Генадій Олексійович 63983 
Савченков Олексій Генадійович 63983 
Савчук Анатолій Миколайович 64564 
Савчук Валерія Ігорівна 64302 
Савчук Лариса Миколаївна 64454 
Савчук Сергій Андрійович 64633 
Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна 63808 
Садовський Андрій Андрійович 63815, 63816 
Садрідінова Заміра Шамсідінівна 63820, 63824 
Саітов Муса Абубакарович 64301, 64402 
Саламаха Людмила Іванівна 64637 
Салатенко Володимир Никифорович 64338 
Самарін Юрій Сергійович 63770, 63771 
Самойленко Іван Вікторович 64331 
Самойленко Олексій Васильович 64541 
Самчук Василь Олександрович 64191 
Сандій Альона Олександрівна 64217 
Саннікова Ольга Павлівна 64061 
Сапегін Олександр Миколайович 64218, 64219 
Сапін Михайло Романович 63581 
Саржевський Сергій Никодимович 63602 
Саунін Роман Дмитрович 64405 
Сахно Костянтин Миколайович 63837, 63838, 63839, 63840 
Сахно Людмила Анатоліївна 64163, 64171 
Сацик Сергій Петрович 64316, 64317, 64319 
Саяпін Сергій Петрович 63577 
Сверстюк Андрій Степанович 63642 
Свинарьов Юрій Миколайович 64186 
Свідерський Владислав Петрович 64538 
Связінська Наталія Олександрівна 64117 
Севастьянов Володимир Миколайович 64185 
Седих Кіра Валеріївна 64141 
Селезньова Руслана Віталіївна 64600, 64601 
Семенець Андрій Володимирович 64339 
Семенець Валерій Васильович 64355 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 40, 2016 

 

574 

0BПовне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Семенів Марія Рудольфівна 64598 
Семеновська Лариса Аполлінаріївна 64359 
Семенюк Станіслав Кузьмич 64430 
Сербова Зінаїда Федорівна 63936 
Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 64266 
Сердюк Вячеслав Андрійович 63745 
Серебряков Владислав Михайлович 64241 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 64000 
Серов Олексій Альбертович 63805, 64337 
Сивокінь Євген Якович 64091 
Сиволобцев Тимофій Митрофанович 64320 
Сидоренко Андрій Вікторович 64332, 64333, 64334, 64335 
Сидоренко Владислав Ігорович 64618 
Сидоренко Олена Василівна 63751, 63752 
Сидоренко Сергій Іванович 64193 
Сидоренко Юрій Григорович 63522 
Сизоненко Віталій Григорович 64704, 64705 
Силенко Валентин Євгенович 64561 
Симоновський Віталій Іович 63950 
Симошенко Світлана Анатоліївна 63862 
Синельник Світлана Василівна 64317 
Сирота Олександр Вадимович 63946, 63949 
Сирцева Світлана Володимирівна 64348 
Сисенко Максим Ігорович 64632 
Сисоєва Світлана Олександрівна 64571 
Ситник Василь Володимирович 63919 
Сичова Оксана Володимирівна 64328 
Сідорова Олена Ігорівна 64204 
Сілантьєва Юлія Олександрівна 63769 
Сілява Сергій Олександрович 64112 
Сімонєнко Максім Сєргєєвіч (Симоненко Максим 
Сергеевич) 

63387 

Сініцин Ігор Петрович 63878, 64268 
Сірак Вікторія Володимирівна 64073 
Сіренко Геннадій Олександрович 64538 
Сіренко Наталя Миколаївна 64347, 64348 
Сіроткіна Тетяна Петрівна 64639 
Сітухо Олександр Іванович 64300 
Скачков Дмитро Андрійович 63773 
Скиба Василь Миколайович 63617 
Скіданов Артем Владиславович 63606 
Скляр Радміла Вікторівна 64426, 64427 
Скок Інна Анатоліївна 63423 
Скрипник-Тихонов Ростислав Ігорович 64435 
Слабоспицька Ольга Олександрівна 64268 
Сливка Тетяна Олександрівна 64178 
Сличко Іван Йосипович 64317 
Слюсаренко Вячеслав Олександрович 63891 
Сметана Наталія Анатоліївна 63930 
Смислов Сергій Юрійович 63501 
Смірнов Олександр Юрійович 64314, 64671 
Смойловська Галина Павлівна 64662 
Смольнякова Наталія Миколаївна 64048, 64053 
Смольянко Любов Григорівна 63925 
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Смольянко Олена Михайлівна 63925 
Снігур Ольга Олексіївна 63435, 63436 
Собецький Володимир Віталійович 64694 
Соболева Наталія Володимирівна 64323 
Собченко Микола Васильович 64301, 64402 
Совгіра Світлана Василівна 64279 
Сокиринська Ірина Геннадіївна 64454 
Сокольвак Наталія Михайлівна 64365 
Сокольська Рената Борисівна 63985 
Соколянський Олександр Володимирович 64253 
Сокур Іван Миколайович 64059 
Сокур Лідія Михайлівна 64059 
Сокур Микола Іванович 64059 
Солдатова Оксана Володимирівна 63774, 64630 
Соловей Анатолій Іванович (Соловей) 64067 
Соловйов Олексій Станіславович 64308, 64309, 64310, 64311 
Солодкий Дмитро Ігорович 63795 
Солодовнік Олеся Олександрівна 63932 
Солодовніченко Ірина Григорівна 64628, 64629 
Соломатіна Оксана Андріївна 64215, 64216 
Соломаха Тетяна Іванівна 64705 
Соломенко Анна Гідаятівна 64205 
Соля Валерій Петрович 63790, 63791, 63792, 63793, 63794 
Сопоцько Ольга Юріївна 64562, 64563 
Соркіна Вікторія Сергіївна 64474 
Сорока Ігор Анатолійович 64087 
Сосков Юрій Євгенович 64642 
Сотников Олег Віталійович 63427, 63428 
Сохацький Вячеслав Васильович 63841 
Спицький Олег Миколайович 63527, 63528 
Спіріна Тетяна Петрівна 63668 
Спіркіна Оксана Олексіївна 64329 
Спринчук Наталія Анатоліївна 63547 
Станіслава Май (псевдонім) 63586 
Стародумова Аліна Вячеславівна 63583, 63775 
Стаценко Олексій Павлович 63676, 63677, 63678 
Степаненко Борис Євгенович 64420 
Степаненко Віктор Іванович 64503, 64504, 64505 
Степанова Олена Вікторівна 64177 
Степанюк Марія Павлівна 64343 
Степенко Наталія Василівна 64178 
Стес Ломовська (псевдонім) 64245 
Стефанчишин Ярослав Ігорович 64012 
Стефаняк Станіслав Миколайович 64284, 64285 
Стеценко Наталія Юріївна 64201 
Стеценко Ярослав Миколайович 63683, 63684, 63685, 63686, 63687, 63688, 63689, 

63690, 63691, 63692, 63693, 63694, 63695, 63696, 
63697, 63698, 63699, 63700, 63701, 63702, 63703, 
63704, 63705, 63706, 63707, 63708, 63709, 63710, 
63711, 63712, 63713, 63714, 63715, 63716, 63717, 
63718, 63719, 63720, 63721, 63722, 63723, 63724 

Столярчук Олеся Анатоліївна 63667 
Сторожук Євген Анатолійович 63487 
Струков Олексій Вікторович 64378 
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Струтинський Богдан Дмитрович 64356, 64357 
Стукач Андрій Олегович 63781 
Ступаченко Олег Миколайович 64170 
Субботіна Людмила Григорівна 64193 
Сугак Олександр Дмитрович 63392 
Сумець Олександр Михайлович 63552 
Супрун Наталія Анатоліївна 64178 
Супрунюк Сергій Михайлович 63517 
Суров Анатолій Володимирович 63433 
Сухова Лілія Леонідівна 64321, 64322 
Сушко Дмитро Ярославович (Surrealist) 64034 
Сушкова Ольга (псевдонім) 63864 
Тадеєва Юлія Петрівна 64671 
Танана Дмитро Юрійович 63762 
Танасієнко Павло Васильович 64317 
Танський Георгій Володимирович 64286 
Таран Олександр Віталійович 64202 
Тарапова Олена Іванівна 64369 
Тарасова Світлана В’ячеславівна 64639 
Татарінова Оксана Андріївна 64661 
Твердохліб Андрій Володимирович 64452 
Тельбізова Єлизавета (псевдонім) 63904 
Терентьєв Олександр Миколайович 64117 
Терентьєва Наталія Олександрівна 63672 
Терещенко Марина Олександрівна (Марина Терес) 63483, 63484, 63485, 63496, 64028, 64029 
Терзієв Йосип Павлович 64444 
Тертичний Ігор Володимирович 63795 
Тимків Софія Михайлівна 64453 
Тимошенко Наталія Євгенівна 63670 
Тимошенкова Оксана Володимирівна 64679, 64680 
Тимчик Олеся Володимирівна 63671, 63673 
Титаренко Валентина Петрівна 64364 
Титаренко Олена Іллівна 63417 
Титоренко Ліна Миколаївна 63522 
Титюк Валерій Костянтинович 63675 
Тихоненко Ігор Вікторович (Ingvor Tee) 64119 
Тихонов Євгеній Сергійович 64214 
Тихонов Олександр Іванович 64435 
Тихонова Світлана Олександрівна 64435 
Тищенко Валерія Олексіївна 63541 
Тімофєєв Максим Анатолійович 64465 
Тітенко Наталія Миколаївна 63988, 63990, 63994 
Ткач Олег Валентинович 64182 
Ткач Соломія Миколаївна 64453 
Ткачук Софія Андріївна (Sonya JT) 64693 
Товстоног Ірина Володимирівна (Ірина Романова) 63833 
Токар Ігор Володимирович 64449 
Толочко Валентин Михайлович 63812, 63813 
Толстопятова Інна Василівна 64089 
Томнюк Василь Мілітійович 64365 
Тополя Руслан Володимирович 64001 
Траскова Аліна Василівна 63936 
Третиниченко Олександр Григорович 64561 
Третяк Валерія Анатоліївна 64397 
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Третяк Володимир Васильович 63546 
Третяк Платон-Андрій Романович 63470 
Третякова Ірина Сергіївна 63415, 63416 
Тригуб Ілона Іванівна 64571 
Тріфонов Дмитро Миколайович 63946, 63949 
Трішин Олександр Михайлович 63967 
Тронько Віра Володимирівна 63742 
Трофіменко Вікторія Миколаївна 64267 
Трофімов Руслан Валерійович (РТ) 63457 
Троценко Павло Дмитрович 64428 
Трунова Тамара Вікторівна 64045 
Труш Юлія Тимофіївна 63985 
Тулємісов Сакєн Кутімхановіч (Тулемисов Сакен 
Кутимханович) 

64387 

Тумасов Сергій Олександрович 64686 
Туранський Валерій Федорович 64324 
Туриця Юлія Олександрівна 64565 
Уласенко Антон Вікторович 64398 
Улько Наталія Миколаївна 64203 
Ульянова Тетяна Юріївна 64061 
Уманський Олексій Генріхович 64502 
Ус Світлана Альбертівна 64632 
Усова Лідія Михайлівна (Лі - Августа) 64313 
Фадєєнко Галина Дмитрівна 63536 
Файфура Сергій Григорович 64262, 64263, 64264, 64265 
Фалько Наталя Миколаївна 63410, 63418, 63420, 63422 
Фастованов Дмитро Ігорович 63849 
Федишин Назар Євгенович 63635, 63636, 63637, 63638, 63639, 63640, 63641, 

63642, 63643, 63644, 63645, 63646, 63725, 63726, 
63727, 63728, 63729, 63730, 63731, 63732, 63733, 
63734, 63735, 63736, 63737 

Федів Юлія Олександрівна 63674 
Федоров Євген Євгенович 64358 
Федорова Анастасія Сергіївна 63546 
Федорова Вікторія Олександрівна 63779 
Федорова Олена Василівна 63416 
Федоруца Ірина Олександрівна 64379, 64692 
Федоруца Ірина Олександрівна (NaRa) 64448 
Федюк Олександр Петрович 63780 
Федя (псевдонім) 64614, 64615, 64616, 64617 
Фелікс Шиндер (псевдонім) 63763 
Фельдман Ігор 64009, 64010, 64011 
Феофанова Олена Вікторівна 64706 
Филипенко Олена Михайлівна 63881, 63883 
Філатов Євген Володимирович 64222, 64223, 64224, 64225 
Філіппе Раймонд Ендрю Хутсе (Philippe Raymand 
Andru Hutse) 

63984 

Філіппова Ірина Володимирівна 64251 
Філоненко Олександр Дмитрович 63947, 63948, 64331 
Фільц Олександр Орестович 63802 
Фірстова Оксана Геннадіївна 63877, 64327 
Фісак Ірина Володимирівна 63868 
Фітькало Олег Степанович 63802 
Флекей Антон Степанович 64150 
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Флуєрар Костянтин Миколайович 64673 
Форд Анна Вадимівна 64459 
Францескевич Інна Володимирівна 64100, 64102 
Фролов Володимир Костянтинович 63408 
Фролова Олена Олександрівна 64344 
Фруктова Яна Станіславівна 63672 
Фурманець Мар'яна Іванівна 63588 
Фьост (псевдонім) 64462 
Халілов Андрій Ільгарович 63425 
Ханчопуло Дмитро Костянтинович 64254, 64255, 64256, 64257 
Харченко В'ячеслав Сергійович 63431 
Харченко Олег Олегович 64682 
Хассан Назар-Хайдар Алійович 64512 
Хатіа Хосрошвілі 64473 
Хмельницька Олена Дмитрівна 63568 
Ховака Євген Анатолійович 64284, 64285 
Ходосовцев Олександр Євгенович 64430 
Хоменко Ірина Миколаївна 64242 
Хоменко Павло Віталійович 63481 
Хомутова Катерина Валеріївна 64169 
Хомяк Анна Ярославівна 63945 
Хом'як Анна Ярославівна 63613, 63614 
Хохленкова Наталя Вікторівна 64602, 64603 
Хохлов Валерій Миколайович 63937 
Хохлов Денис В'ячеславович 63901 
Христуленко Андрій Олександрович 64169 
Хромов Дмитро Андрійович 63513 
Цалик Станіслав Миколайович 63682 
Царенко Анатолій Володимирович 64581 
Цейтлін Семен Юлійович 63562, 63563 
Цепколенко Володимир Олександрович 64345 
Цепколенко Ганна Володимирівна 64345 
Циганкова Валерія Валеріївна 64162 
Цимбаліст Вікторія Миколаївна 64075 
Цюман Микола Павлович 64212 
Чабан Василь Йосипович 63509 
Чайка Олександра Романівна 63391 
Чайковська Любов Іллївна 64393, 64394, 64395 
Чайковська Ольга Валеріївна 64065 
Чайковський Денис Володимирович 63796, 63899 
Часовський Кирило Сергійович 64494 
Частоколенко Ігор Павлович 64269 
Чебенко Валерій Миколайович 64059 
Чеблатов Роман Васильович (Роман Ангелис) 64220 
Чепишко Олександр Васильович 63627, 63628, 63629 
Чепіжко Сергій Петрович 63563 
Череватенко Антоніна Павлівна 64326 
Череватов Максим Сергійович 64058 
Черевиков Євген Леонідович 64177 
Черкасов Андрій Сергійович 63544 
Черкасов Віктор Гаврилович 63581 
Черната Олександр Анатолійович 64471 
Чернецький Дмитро Васильович 63635, 63636, 63637, 63638, 63639, 63640, 63641, 

63642, 63643, 63644, 63645, 63646, 63725, 63726, 
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63727, 63728, 63729, 63730, 63731, 63732, 63733, 
63734, 63735, 63736, 63737 

Черніков Станіслав Михайлович 63676 
Черніцова Світлана (псевдонім) 64413 
Чернова Олена Вячеславівна (Ярко Мастак) 63750 
Чернопольська Тетяна Йосипівна 63739, 63754 
Чернюк Андрій Ігорович 63872 
Черняк Олександр Іванович 63434, 63633 
Чигір Роман Леонідович 63427, 63428 
Чистякова Світлана Валеріївна 64178 
Чичикало Ніна Іванівна 64358 
Чізелдайн Міла В’ячеславівна 63532, 63533 
Чіркінян Наре Жирайрівна 64291 
Чмельова Юлія Миколаївна 64670 
Чоп Ніна Василівна 63752 
Чорна Марина Віталіївна 64048, 64051 
Чорна Мирослава Орестівна 63855, 63982 
Чорнобров Оксана Юріївна 63995 
Чубіна Тетяна Дмитрівна 64329 
Чубуков Олег Сергійович 64129, 64404 
Чук Ірина Іванівна 63522 
Чулак Марія Михайлівна 63456 
Чупайленко Олексій Андрійович 63769, 64561 
Чупринін Олександр Олексійович 64661 
Чуприніна Ольга Анатоліївна 64254 
Чушенко Валентина Миколаївна 64602 
Шабельников Олексій Олексійович (Alexey 
Shabelnikov) 

63566, 63567, 64461 

Шабля Олександр Сергійович 64244 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 63936 
Шаменкова Ольга Ігорівна 63936 
Шапар Юлія Сергіївна 64344 
Шаповалов Валерій Володимирович 64006 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 64005 
Шаповалова Ольга Сергіївна 64121, 64122 
Шапошникова Анастасія Олександрівна 64430 
Шапошніков Борис Вікторович 64438 
Шарай Світлана Михайлівна 64561 
Шаров Сергій Володимирович 64118 
Шарф Володимир Анатолійович 63452, 63453, 63454, 63455 
Шатковський Андрій Петрович 63531 
Шах Тетяна Володимирівна 64687 
Швець Наталія Миколаївна 63936 
Швиданенко Олександр Іванович 64397 
Швиденко Михайло Зіновійович 63577 
Шебанова Віталія Ігорівна 64424, 64425, 64530, 64531 
Шевирін Олексій Станіславович 64003 
Шевцов Андрій Гаррієвич 64187 
Шевцова Олена Михайлівна 63669 
Шевченко Ігор Анатолійович 63604 
Шевченко Олександр Вікторович 63574 
Шевченко Олексій Володимирович 64312 
Шевченко Світлана Віталіївна 63420, 63421 
Шевченко Юрій Миколайович 63764, 63765 
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Шевчук Василь Ярославович 64353 
Шевчук Вероніка Юріївна (Халіна В.Ю.) 64054 
Шевякін Дмитро Юрійович 64463, 64464 
Шейко Катерина Вадимівна 63769 
Шекера Ірина Олегівна 64581 
Шекера Оксана Олегівна 64581 
Шекера Олег Григорович 64581 
Шелест Ольга Сергіївна (Аріанна Деллавар) 63508 
Шелягін Володимир Дмитрович 63966 
Шепель Ганна Валентинівна 64074 
Шепетило Ігор Іванович 64109 
Шепетяк Олег Михайлович 63650, 63659 
Шередеко Віктор Володимирович 63488 
Шерман Ісаак Михайлович 64167 
Шертаєва Клара Джолбарісовна (Шертаева Клара 
Джолбарисовна) 

64387 

Шершун Галина Григорівна 63639, 63640 
Шеховцова Ольга Іванівна 63459 
Шиманська Анна Анатоліївна 63675 
Шимків Дмитро Анатолійович 63781 
Шинкаренко Василь Федорович 63675 
Ширшов Андрій Олександрович 64137 
Шишанов Сергій Михайлович 64540 
Шишолін Андрій Павлович 64193 
Шкандибін Юрій Олександрович 63479 
Шкварун Любов Ігорівна 63994 
Шквірін Дмитро Леонідович (Шквирин Дмитрий Ле-
онидович) 

64249 

Шкіт Микола Анатолійович 63614 
Шкляренко Валерій Анатолійович 63393 
Шкурко Ігор Миколайович 64400 
Шмельов Павло Геннадійович 64639 
Шмигун Олександр Віталійович 63489 
Шовгенюк Михайло Васильович 64598 
Шостак Світлана Миколаївна 63527, 63528 
Шпатенко Віктор Сергійович 64346 
Шпатенко Тетяна Вікторівна 64346 
Шпаченко Дмитро Іванович 63978 
Шпичак Олег Сергійович 64435 
Шпіца Роксолана Ігорівна 64469 
Штамбург Кирило Володимирович 64414 
Шуба Євгеній Васильович 63948, 64208, 64210, 64211, 64212, 64331 
Шулаков Едуард Миколайович 64706 
Шулдик Анатолій Володимирович 64278 
Шулдик Галина Олексіївна 64278 
Шуліка Єлизавета Геннадіївна 64158 
Шульга Андрій Миколайович 63744 
Шуригін Олександр Юрійович 64317, 64318 
Шутова Олена Валентинівна 64628, 64629 
Щебликіна Інна Олександрівна 63409 
Щепанська Христина Андріївна (Самовидець) 63482 
Щербак Віктор Миколайович 63438, 64032 
Щербань Владислав Павлович 64058 
Щербатих Сергій Володимирович 64162 
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Щічко Людмила Олександрівна 64002 
Щуровська Ірина Йосипівна 63973 
Эжени МакКвин (псевдонім) 64645, 64646, 64647, 64648, 64649, 64650, 64651, 

64652, 64653 
Юдіна Олена Пилипівна  64636 
Юдкова Ксенія Володимирівна 64193 
Юлія Лебедєва (псевдонім) 64421 
Юлія Саніна (псевдонім) 63592, 63594, 63595, 63596 
Юров Павло Петрович 63921 
Юрченко Валентина Олександрівна 63542 
Юрченко Віктор Іванович 63666 
Юрченко Ольга Аркадіївна (YUNIKA (Юника)) 63515 
Юскович-Жуковська Валентина Іванівна 63626 
Юхименко Володимир Васильович 63742 
Юхимчук Володимир Миколайович 64543, 64544 
Юхимчук Марія Сергіївна 63395, 63396 
Яворський Юрій Михайлович 63965 
Якименко Анастасія Вікторівна 63658 
Якименко Юрій Іванович 64193 
Яковець Володимир Іванович 63506 
Яковлєв Ігор Анатолійович 64241 
Ян Пітер Де Нул (Jan Pieter De Nul) 63984 
Янатьєв Дмитро Володимирович 64399 
Янін Олексій Євгенович 63465 
Янко Тимофій Степанович 63752 
Янковський Ігор Миколайович 63969, 63970, 63971, 64033, 64397, 64398, 64399 
Яновська Ольга Володимирівна 64384 
Янчук Олег Борисович 64533 
Яреміч Ольга Олександрівна 64679 
Яріш Ярослав Іванович 63876 
Ярних Тетяна Григорівна 64435, 64602, 64603 
Яровенко Андрій Михайлович 63758, 63759, 63783, 63784, 63785 
Яроменко Наталія Олексіївна 63874 
Ярошенко Олександр Миколайович 64437 
Яскевич Владислав Олександрович 64214 
Яскевич Юрій Владиславович 64214 
Ясько Олександр Анатолійович 63445 
Ященко Олександр Сергійович 63445 
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Cлужба безпеки України 63370, 63371, 63372, 63373, 63374, 63375, 63376, 
63377, 63378, 63379, 63380, 63381, 63382, 63383, 
63384, 63385, 63386 

Військовий інститут телекомунікацій та 
інформатизації 

 64305 

Вінницький національний технічний університет  64396 
Державна установа "Інститут еволюційної екології 
Національної академії наук України" 

 63634 

Державна установа "Інститут економіки та прогнозу-
вання Національної академії наук України" 

 64177, 64178 

Державна установа "Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього Національної 
академії наук України" 

 64453 

Державна установа "Науково-практичний медичний 
центр дитячої кардіології та кардіохірургії 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 64494 

Державна установа "Національний науковий центр 
радіаційної медицини Національної академії медич-
них наук України" 

 63978 

Державне підприємство "Інформаційно-обчислюва-
льний центр Міністерства соціальної політики 
України" 

 64704, 64705, 64706 

Державне підприємство "Проектно-конструкторське 
технологічне бюро з автоматизації систем управління 
на залізничному транспорті України" 

 63562, 63563, 63620, 63621, 63622, 63623, 63624 

Державне підприємство "Українські спеціальні  
системи" 

 63500, 64707 

Державне управління справами  63781 
Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана" 

 63986 

Державний вищий навчальний заклад 
"Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури" 

 64123 

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

 63635, 63636, 63637, 63638, 63639, 63640, 63641, 
63642, 63643, 63644, 63645, 63646, 63725, 63726, 
63727, 63728, 63729, 63730, 63731, 63732, 63733, 
63734, 63735, 63736 

Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського" 

 63737 

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

 64316, 64317, 64318, 64319 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 64292, 64293, 64294 

Запорізький національний технічний університет  64253 
Інститут водних проблем і меліорації Національної 
академії аграрних наук України 

 63530, 63531 

Інститут програмних систем Національної академії 
наук України 

 64268 

Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця 
Національної академії аграрних наук України 

 63751, 63752 
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Інститут свинарства і агропромислового виробництва 
Національної академії аграрних наук України 

 63501 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 63388, 63389, 63390, 64432, 64433, 64634 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 64013, 64047, 64230, 64231 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 63740, 63741, 63742 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 64207 

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

 64639 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 
"Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 
кіноцентр "Веснянка" Дніпропетровської обласної 
ради" 

 63442 

Луцький національний технічний університет  64605, 64606, 64607, 64608 
Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 63486 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 63964 

Національна академія аграрних наук України  64291 
Національна металургійна академія України  64199, 64454 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жу-
ковського "Харківський авіаційний інститут" 

 63546 

Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 63477 

Національний науковий центр "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" 

 63423, 63951, 63952, 63953, 63954, 63955, 63956 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 63977, 64193 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 63675 

Національний транспортний університет  63406, 63611, 63612, 63613, 63946, 63947, 63948, 
63949, 64132, 64134, 64208, 64209, 64210, 64211, 
64212, 64330, 64438, 64561, 64562, 64563 

Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України 

 63571, 63572, 63573, 63574, 63575, 63576, 63577, 
63578, 63579, 63987, 63988, 63989, 63990, 63991, 
63992, 63993, 63994, 63995, 63996 

Національний фармацевтичний університет  63808, 63809, 63810, 63811, 63812, 63813, 63814, 
64602, 64603 

Одеський державний екологічний університет  63936, 63937 
Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  64254, 64255, 64256, 64257 
Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна 
фірма "КРЕОМА-ФАРМ" 

 63764, 63765 

Приватне акціонерне товариство "Центр 
комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс" 

 64378 

Приватне підприємство 
"КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 63930 

Приватне підприємство "Проект-Центр"  64394, 64395 
Приватне підприємство "УкрБалтПроект"  63758, 63759, 63783 
Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобле-
нерго" 

 64475 

Служба безпеки України  63549 
Сумський державний університет  63950 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Тернопільська державна медична академія  
ім. І.Я. Горбачевського 

 64339 

Товариство  з обмеженою відповідальністю 
"Дніпропетровська трубна компанія" 

 63487 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЙКЮЖН ІТ" 

 64314, 64671 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙСІПС" 

 63870 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АйТі 
Тім" 

 63445 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙТІ 
ТІМ" 

 64312 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АКТИВ 
ВІД" 

 64533 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Арктур"  64323 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Беніш 
Джі Пі еС Україна" 

 64443 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ 
ІНЕТ ГРУП" 

 63871 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Голден 
Гейт Продакшн Студіо" 

 63872 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-
ІНЖИНІРИНГ" 

 63856, 63857, 63858, 63859 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Іллічівський морський рибний порт" 

 63544 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ 
ПІКЧЕРЗ" 

 64191, 64192 

Товариство з обмеженою відповідальністю "К'юбі 
Технолоджі" 

 63969, 63970, 63971, 64033, 64375, 64397, 64398, 
64399 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАН-
ТЕКС" 

 63770, 63771 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія Трейд-Актив" 

 64476, 64477, 64478, 64479, 64480, 64481 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консал-
тингова компанія "СІДКОН" 

 63545 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науко-
во-виробниче підприємство "Медирент" 

 64465 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр 
Інтернешнл" 

 63529 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімпл 
Тач" 

 64299 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ 
ЕКСПАНШЕН УКРАЇНА" 

 64665 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ-
ЛАЙН ІТ" 

 63878 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТЕККОМ" 

 64393 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕКСЛІНК" 

 63842 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТІКЕТС.ЮЕЙ" 

 63513 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТРАНС-М Груп" 

 64350 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"УКР.ПЕЙ-СЕРВІС" 

 63847, 64139 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні Інформаційні Технології" 

 64657 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЙНЛ 
КАТ МЕДІА" 

 63476 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОЛДИН-
ГОВА КОМПАНІЯ 
"ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ" 

 64394, 64395 

Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма 
"КАМЕНЯР" 

 64393 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 64035 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 63779, 64369 

Харківський національний медичний університет  63518, 64101, 64148 
Чернігівський національний технологічний 
університет 

 64604 
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Зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного 
найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреси 

Номер свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне офіційне найменування  

юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреса 

 62846 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС АІК-ЕКО", вул. Мікояна, буд. 4, кв. 60, 

м. Запоріжжя, 69120  

Зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного 
найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її 
адреси у договорі про передачу (відчуження) майнових прав 

Номер рішення про  

реєстрацію договору 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне офіційне найменування  

юридичної особи та/або її адреса 

2804 Тінспіріт Венчерс ЛТД (TEENSPIRIT VENTURES LTD) 

2836 Тінспіріт Венчерс ЛТД (TEENSPIRIT VENTURES LTD) 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

54790 20.01.2016 

23406 16.02.2016 

59572 16.02.2016 

60032 16.02.2016 

30830 01.03.2016 

31258 01.03.2016 

36916 01.03.2016 

40464 01.03.2016 

64513 14.03.2016 

63327 31.03.2016 

55460 31.03.2016 

62206 31.03.2016 

63746 31.03.2016 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата публікації та номер бюлетеня Слід читати 

60346 30.10.2015, 38 Єфімов Микола Олексійович 

61771 30.10.2015, 38 Смоляр Юрій Юрійович 
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