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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64708  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудакова Світлана Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ 
КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ З НАУКИ "КАДРОВЕ 
АДМІНІСТРУВАННЯ" ЯК НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ГІДНОЇ ПРАЦІ 
(Тематичні блоки: Методологічні засади кадрового адміністрування, 
правове супроводження використання штатного розпису, прийняття на 
роботу, переведення та скорочення працівників,  надання  відпусток)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64709  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Лариса Михайлівна, Подгурська Тамара 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)  Твір наукового характеру "Українська мова: практикум для 
студентів-економістів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64710  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Лариса Михайлівна, Краснопольська Наталія Леонідівна, 
Подгурська Тамара Анатоліївна, Ярошевич Ірина Арнольдівна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

4 

Повне ім'я або 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 "Практикум "Українська мова для 
студентів-економістів із близького зарубіжжя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64711  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошевич Ірина Арнольдівна  
 

Повне ім'я або 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 "Українська морфологічна термінологія ХХ - 
початок ХХІ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64712  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловська Лариса Степанівна, Терещенко Світлана Іванівна, 
Яременко Тетяна Георгіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Говоримо і пишемо правильно. Порадник з 
правопису, вимови та слововживання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64713  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колеснікова Ірина Анатоліївна, Козловська Лариса Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська мова. Вступний фонетичний курс 
для іноземних бакалаврів-економістів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64714  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Товстенко Вікторія Ростиславівна  
 

Повне ім'я або 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 "Культура наукової мови. Практикум для 
студентів-економістів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64715  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колеснікова Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Корректировочный курс русского языка 
для иностранных студентов-экономистов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64716  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щетініна Людмила Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З 
НАУКИ "УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТОСТІ" ЯК НАУКОВО-
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ 
ГІДНОЇ ПРАЦІ (Тематичні блоки: Місце ринку праці в економічній 
системі, механізм саморегулювання та функціонування ринку праці, 
індивідуальна пропозиція на ринку праці, сукупна пропозиція на ринку 
праці, індивідуальний та сукупний попит на ринку праці)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64717  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудакова Світлана Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ 
КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ З НАУКИ "КАДРОВЕ 
АДМІНІСТРУВАННЯ" ЯК НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ГІДНОЇ ПРАЦІ 
(Тематичні блоки: Припинення трудових відносин, ведення та облік 
трудових книжок, програмне забезпечення кадрового адміністрування, 
атестація персоналу, вирішення трудових спорів, документаційне 
оформлення пенсії)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64718  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловська Лариса Степанівна, Терещенко Світлана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Як досягти успіху в діловій комунікації 
(мовний тренінг)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64719  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щетініна Людмила Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З 
НАУКИ "УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТОСТІ" ЯК НАУКОВО-
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ 
ГІДНОЇ ПРАЦІ (Тематичні блоки: Зайнятість населення; безробіття, 
його форми та причини; гнучкий ринок праці; методи регулювання та 
ресурсне забезпечення управління зайнятістю; активна і пасивна 
політики зайнятості; міжнародне співробітництво та інтеграція у 
світовий ринок праці)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64720  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурковська Любов 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)  Книга "Ікони святого Миколи в українському малярстві кінця XIV-
XVI століть : генеза, особливості іконографії та семантики" ("Ікони 
святого Миколи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бурковська Л.В. Ікони Святого Миколи в 
українському малярстві кінця XIV-XVI століть : генеза, особливості 
іконографії та семантики. - Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 
2015. - 352 с. : 48 іл. 

 

Анотація   

У монографії системно розглянуто генезу, іконографію та семантику 
українських ікон XIV-XVI століття, проаналізовано візантійські ікони 
святого як першооснову і джерело прообразів українських пам'яток, 
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розглянуто особливості та шляхи адаптації образу св. Миколи в 
мистецтві Київської Русі, досліджено закономірності і принципи 
побудови ікон святого, значення досліджуваних ікон для соціуму, в 
якому вони були створені.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64721  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурак Станіслав Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, літературний письмовий твір, фотографічний 
твір, ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчальні плакати з предмету "Захист Вітчизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладений ілюстративний та текстовий матеріал для перевірки знань 
з предмету "Захист Вітчизни".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64722  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола 
Володимирович, Пронько Олена Петрівна, Попович Олена Вікторівна, 
Тимошенкова Оксана Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Зошит "Живи по Слову"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ми живемо у незвичайній епосі, заперечуються будь-які авторитети й 
авторитет Божого Слова не є винятком. 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  64723  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола 
Володимирович, Пронько Олена Петрівна, Тимошенкова Оксана 
Володимирівна, Яреміч Ольга Олександрівна, Попович Олена 
Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Зошит "Знакомство с Богом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Більшість людей мають неправильне розуміння Бога. Тому важливо 
знати, що Господь говорить про Себе у Своєму Слові. Мета цієї 
програми - познайомити дітей з Богом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64724  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Лариса Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Українська мова в інформаційних 
системах. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64725  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Наталія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Партнерські відносини в корпоративному секторі 
національної економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Здійснено теоретико-методологічне дослідження партнерства у 
структурі національної економки. Окреслено особливості формування 
та розвитку партнерських відносин в корпоративному секторі України. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64726  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маландій Данііл Михайлович, Смоляр Юрій Юрійович, Головко Олег 
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 "Електронні торги та документообіг 1.1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64727  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положение о проведении конкурсного 
международного проекта "Праздник на нашей улице"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64728  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варуха 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)  Музичний твір "Мой друг"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64729  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тулуб Володимир Володимирович, Dimitris Krist (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом інструментальних композицій "Vladimir Tulub & Dimitris Krist - 
From Outside" ("From Outside")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В альбом увійшли записи 2016 року: "Koktebel in September", "Tibetan 
Ritual, "Anyuta", "From Outside", "Winter", "Travel about Ukraine", 
"Whisper of Eternity", "Alert Report", "Awakening", "Awakening 
Remix".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64730  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якімішіна Інга Вікторівна  
 

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)  Презентація "Архитектурно-монтажная концепция "АРФАСТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепція дозволяє створити монолітну армовану будівлю на легких 
армованих пінобетонах, з єдиною товщиною стін, підлог, перекриттів, 
що не потребують додаткового утеплення і оздоблювальних робіт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64731  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапкіна Інна Олександрівна, Брашовецька Ганна Ігорівна  
 

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)  Наукова стаття "Види ресурсів та їх використання в проектах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ресурси є невід'ємною частиною будь-якого проекту, тому необхідно 
мати чітке визначення проекту "ресурси", спираючись на класичні 
джерела економічної теорії , менеджменту та враховуючи особливості 
управління проектами в транспортній галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64732  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Андрій Олександрович, Дикий Олександр Васильович, 
Дажура Олена Вікторівна, Туйчев Владислав 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 "Програмний продукт для автоматизації 
роботи з різними соціальними мережами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для прискорення і полегшення роботи з 
соціальними мережами та дає можливість публікувати у них новини 
одночасно. Претензійними користувачами додатку є блогери, 
користувачі соціальних мереж та представники малого бізнесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64733  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулий Олексій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Сад у цвіті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірку увійшли: "Сад у цвіті", "Нежданно тучка налетела", 
"Закохані", "Напиши мне...", "Незнакомка", "Время волшебное", 
"Бархатный сезон", "Осінь", "Снегопад любви", "Созвонились".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64734  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Антон 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)  Брошура "Гріх і недуги гріховної природи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведено різні думки стосовно поняття "гріх", етапи 
формування гріха і класифікація розмаїття гріходіянь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64735  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Здолбіцька Ніна Василівна, Здолбіцький Андрій Петрович  
 

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 "Arduino - проект рухомої веб-камери"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Демонстраційна програма, яка записана  у внутрішній флеш-пам'яті 
МК, дозволяє писати дані з ноутбука через відповідне ПЗ та, відповідно, 
змінювати положення веб-камери в реальному часі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64736  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Мультирівневий аналіз структури 
самодостатності (МАСС)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто особливості та багаторівнева структура 
самодостатності, надані типи самодостатності згідно з рівняннями. 
Аналіз проводиться у вигляді анкетування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64737  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лимар Анатолій Остапович, Лимар Володимир Анатолійович, 
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  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Агрокліматичні ресурси півдня України та раціональне 
їх використання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлені теоретичні, науково-методичні, організаційно-
економічні, біоенергетичні та екологічні основи використання 
теплових ресурсів сільськогосподарськими культурами в умовах 
Південного Степу України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64738  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рублевська Надія 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)  Наукова стаття "Важкі метали як фактор ризику зниження 
адаптаційних можливостей дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовані величини аерогенного надходження металів до організму 
і рівні вмісту металів у біосередовищі дітей-мешканців промислового 
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регіону, які вірогідно призводять до зниження адаптаційних 
можливостей дитячого організму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64739  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Вадим Васильович, Рублевська Надія Іванівна, Гергель 
Тетяна Іванівна, Фарафонова Олена Валеріївна, Рублевський 
Владислав Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Гігієнічна оцінка доочищеної фасованої питної води"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Доочищена вода фасована питна, що виготовляється підприємствами з 
води, яка надходить з системи централізованого водопостачання  
м. Дніпропетровськ відповідає вимогам Д СанПін 2.24-171-10 за всіма 
показниками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64740  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрельченко Валерій Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Оформлення сайту atari"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64741  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марія Рута (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 "Стежками пам'яті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головний герой роману Максим, патріотично налаштований чоловік, 
відстоює демократичне майбутнє на Майдані та протестує проти 
строгого тоталітарного режиму Януковича разом з усіма небайдужими 
громадянами України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64742  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  В'юн Алла Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Героям Грузинського Легіону"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64743  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Журнал для вчителя "Живи по Слову"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ми хочемо працювати над тим, щоб піднести авторитет Біблії в очах 
дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64744  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Журнал для вчителя "Знакомство с Богом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

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  64745  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бенатов Даніель Емілович, Путренко Віктор Валентинович, 
Стефанишин Дмитро Володимирович, Рощупкін Георгій 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 "Геоінформаційна система "Гідровузли 
України" ("ГІС "Гідровузли України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для систематизації, обробки, аналізу та 
візуального відображення даних, що стосуються експлуатації 
гідровузлів, у поєднанні з геопросторовими параметрами.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64746  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постний Антон Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Suzerain. The Intelligence League"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана комп'ютерна програма створена для запуску гри, суттю якої є 
короткі поєдинки між гравцями. Кожний поєдинок має свій власний 
ігровий процес, свої умови перемоги і свою статистику.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64747  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Сергій 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)  Графічне зображення "Логотип "Рыболовные блесны от КСВ - 
качество и доступность для каждого рыболова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64748  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Сергій 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)  Графічне зображення "Логотип "Риболовецькі блешні від КСВ - 
якість та доступність для кожного рибалки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64749  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Сергій 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)  Графічне зображення "Логотип "Fishing spinners from KSV - quality 
and availability for every fisherman"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64750  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чміль Ганна Леонидівна  
 

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 "Облік і аналіз капіталу в системі управління 
торговельними підприємствами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі досліджено сутнісні характеристики капіталу з позиції джерел 
фінансування активів і сформульовано дефініцію капіталу 
торговельного підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64751  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артур D.A.S. (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)  Літературно-письмовий твір "Техники эффективного соблазнения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64752  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилюк Інна Олегівна (Innessanew)  
 

Повне ім'я або 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 "Методика особистісно-орієнтованої психоемоційної, 
інформаційно-енергетичної та фізичної корекції" ("Психоемоційна 
корекція")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Методика комбінує енергоемоційний, психологічний та соматичний 
підхід відновлення реакцій організму. У ній застосоване діагностування 
фізичного та психоемоційного стану, підбір та використання засобів 
корекції здоров'я для гармонізації людини як єдиної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64753  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федосов Геннадій Пилипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проекту "Золота колекція кращих пісень ВИА "Лейся, 
Песня!" - Made in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект являє собою програму проведення гала-концерту з виконанням 
безлічі кращих пісень ВИА "Лейся, Песня!", які протягом багатьох 
років з успіхом звучать на концертних майданчиках України і за 
кордоном.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64754  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уфімцева Ольга Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Мікроекономіка. Курс лекцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник підготовлено для студентів вищих навчальних закладів 
економічних спеціальностей усіх напрямків підготовки, які 
навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки 
бакалаврів та спеціалістів з курсу "Мікроекономіка".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64755  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Володимир Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Шинкаренко Володимир Григорович, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Стратегічний аналіз 
зовнішнього середовища функціонування підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується методичний підхід до аналізу зовнішнього середовища 
підприємства. Ідея пропозиції полягає в органічному поєднанні підходу 
І. Ансоффа щодо стратегічної сегментації зовнішнього середовища 
підприємства та галузевого аналізу М. Портера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64756  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2016  
 

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 "Умови кріплення зубчастого 
вінця і з'єднувального диска конічних зубчастих передач"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою текстову частину, в якій пропонується аналітична 
залежність умов кріплення зубчастого вінця і з'єднувального диска для 
використання в дослідно-конструкторських роботах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64757  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудряченко Віктор Володимирович, Колосов Олександр Євгенович, 
Силін В'ячеслав Володимирович, Кудряченко Андрій Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Технічний твір "Метод создания лазерной завесы для 
кратковременного ослепления и дезориентации потенциального 
нарушителя или вероятного противника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує технічне рішення, що відноситься до оптико-електронного 
приладобудування спеціального призначення і може бути використано 
як захисно-освітлювальний або оборонний засіб, призначений для 
створення лазерної завіси, для підсвічування близьких і віддалених 
об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64758  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудряченко Віктор Володимирович, Колосов Олександр Євгенович, 
Силін В'ячеслав Володимирович, Кудряченко Андрій Вікторович  

 

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)  Технічний твір "Метод кратковременного ослепления и 
дезориентации потенциального нарушителя или вероятного 
противника лазерным лучом в условиях осуществления контроля на 
блок-постах, а также ведения наступательных или оборонительных 
действий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує технічне рішення, що відноситься до оптико-електронного 
приладобудування і може бути використано як індивідуальний 
захисно-освітлювальний або оборонний засіб, призначений для 
підсвічування близьких і віддалених об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64759  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудряченко Віктор Володимирович, Колосов Олександр Євгенович, 
Силін В'ячеслав Володимирович, Кириленко Володимир 
Анатолійович, Шинкарук Олег Миколайович, Кудряченко Андрій 
Вікторович  

 

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)  Технічний твір "Нелетальное компактное переносное лазерное оружие 
"БЛИК-1" ("БЛИК-1")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує технічне рішення, що відноситься до оптико-електронного 
приладобудування спеціального призначення і може бути використано 
в якості індивідуального захисно-освітлювального або оборонного 
засобу, призначеного для підсвічування близьких і віддалених об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64760  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудряченко Віктор Володимирович, Колосов Олександр Євгенович, 
Силін В'ячеслав Володимирович, Кудряченко Андрій Вікторович  

 

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)  Технічний твір "Метод дистанционной лазерной засветки оптико-
электронной системы средств вооружения вероятного противника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує технічне рішення, що відноситься до оптико-електронного 
приладобудування спеціального призначення і може бути використано 
для виведення з ладу оптико-електронної системи засобів озброєння 
ймовірного супротивника, наприклад, снайперських гвинтівок, 
безпілотних літальних апаратів, а також як сигнальний засіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64761  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляревський Ігор Олександрович, Колодько Олександр Сергійович, 
Кулик Владислав Олексійович, Константинов Андрій Сергійович, 
Головко Максим Сергійович, Rey Mayson (псевдонім), Зайцев 
Олександр Борисович, Клейменов Олександр Леонідович, Хаврюта 
Руслан Юрійович, Кравчук Олег Вадимович, Грановський Юрій 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  План  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  План-схема "Київське метро та швидкісний транспорт. Kyiv Rapid 
Transit Map"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є візуальною репрезентацією системи швидкісного транспорту  
м. Києва та є першим планом-схемою, який у оригінальний спосіб 
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відобразив зв'язки між лініями метрополітену, міської електрички, 
швидкісного трамваю та сполученням з аеропортами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64762  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрочко Жанна Василівна, Єрьоменко Едуард Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Хортинг - школа сили і честі юного українця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хортинг - це комплексна система самовдосконалення особистості, що 
заснована на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, 
пов'язана з відродженням давніх народних традицій, що передавалися з 
покоління в покоління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64763  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  IRENA GRANEVA, Ірена Гранева (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 "МОНА УКРАЇНКА четвертий ангел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події розгортаються 20.02.14 в Україні (Київ). Київська родина, яка 
проживає у центрі столиці, задіяна тим чи іншим чином у 
революційних заворушеннях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64764  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук Юрій 
Валерійович, Предко Олександр Володимирович, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Волков Юрій Володимирович, Грицук Андрій Ігорович, 
Волкова Тетяна Вікторівна, Вербовський Валерій Степанович, Грицук 
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Валерій Юрійович, Вербовська Валерія Валеріївна, Ченцов Андрій 
Віталійович  

 

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 "Укрупнений алгоритм прогнозування в інформаційній 
системі стану ТЗ і двигуна, оснащеного комплексною системою 
комбінованого прогріву в умовах експлуатації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено укрупнений алгоритм прогнозування в інформаційній 
системі стану ТЗ і двигуна, оснащеного комплексною системою 
комбінованого прогріву в умовах експлуатації. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64765  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Предко 
Олександр Володимирович, Грицук Юрій Валерійович, Краснокутська 
Зоя Ігорівна, Волков Юрій Володимирович, Грицук Андрій Ігорович, 
Волкова Тетяна Вікторівна, Вербовський Валерій Степанович, Грицук 
Валерій Юрійович, Вербовська Валерія Валеріївна, Ченцов Андрій 
Віталійович  

 

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 "Технічний регламент і результати роботи 
інформаційного програмного комплексу (продукту) "MonDiaFor 
"HADI-15" (monitoring, diagnosis, forecasting technical condition of the 
vehicle under ITS) при здійсненні моніторингу, діагностування, 
прогнозування параметрів технічного стану транспортного засобу в 
умовах інтелектуальних транспортних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено технічний регламент і результати роботи 
інформаційного програмного комплексу (продукту). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64766  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук Юрій 
Валерійович, Предко Олександр Володимирович, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Волков Юрій Володимирович, Грицук Андрій Ігорович, 
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Волкова Тетяна Вікторівна, Вербовський Валерій Степанович, Грицук 
Валерій Юрійович, Вербовська Валерія Валеріївна, Ченцов Андрій 
Віталійович  

 

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 "Структура моделі, інформаційного забезпечення та 
взаємодії системи моніторингу, діагностування і прогнозування 
технічного стану ТЗ з елементами віртуального автотранспортного 
підприємства в умовах ITS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено структуру моделі, інформаційного забезпечення та 
взаємодії системи моніторингу, діагностування і прогнозування 
технічного стану ТЗ з елементами віртуального автотранспортного 
підприємства в умовах ITS. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64767  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тріфонов Дмитро Миколайович, Мержиєвська Любов Павлівна, 
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)  Науковий твір "Методичні вказівки до організації самостійної роботи 
студентів з дисципліни "Альтернативні енергоустановки" Інституту 
заочного та дистанційного навчання та Інституту економіки та бізнесу 
на транспорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичній розробці зазначені питання та необхідна література для 
самостійного вивчення частини матеріалу дисципліни, визначені 
завдання для виконання контрольної роботи та порядок її оформлення, 
а також перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль з 
дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64768  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєв Олександр Володимирович, Рутковська Інесса Анатолійовна, 
Герасименко Алла Володимирівна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

27 

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)  Науковий твір "Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни "Технологія будівництва аеродромів" за напрямом 
6.060101 "Будівництво" для студентів денної форми навчання фахове 
спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми" спеціалізація 
"Будівництво та експлуатація аеродромів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні вказівки до виконання курсового проекту 
з дисципліни "Технологія будівництва аеродромів" за напрямом 
6.060101 "Будівництво" для студентів денної форми навчання фахове 
спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми" спеціалізація 
"Будівництво та експлуатація аеродромів" Укл. Гусєв О.В., 
Рутковська І.А., Герасименко А.В. - К. : НТУ, 2015. - 44 с. 

 

Анотація   

Розглянуті питання визначення обсягів робіт і потреби  будівельних 
матеріалів, термінів і темпу роботи; визначення продуктивності заводу, 
складання технологічних  карт і планів, влаштування примикань 
укріплених узбіч, розробки календарного графіку будівництва тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64769  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

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  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Хімічний спосіб отримання порошкоподібних сумішей 
кристалів Cu-нано, мікродисперсності для армування полімерних 
композицій, які використовуються в якості матеріалів для 3D друку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хімічний спосіб отримання порошкоподібної міді Cu у вигляді нано 
порошку та кристалів мікророзмірності для використання як 
матеріалу або наповнювача для матеріалів 3D друку, способи 
використання і властивості результуючих матеріалів, досліджено 
формування з нано порошку кристалів Cu мікророзмірності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64770  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Дмитро Юрійович, Козяревич Дмитро Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HR.360"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для проведення оцінки персоналу за методикою 
зворотного зв'язку 360, яка дозволяє проводити тестування на відстані 
співробітників організації по обраним професійним компетенціям, 
ввести отриману інформацію в звіт у вигляді pdf-файлу, який 
надається тільки особам, які мають відповідний рівень прав.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64771  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Євген Олександрович, Заровний Олексій Васильович, 
Федорюк Юрій Богданович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Тесланд" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована електронна система 
підготовки, планування, актуалізації репертуару на концертні та інші 
культурно-видовищні заходи "Тесланд репертуар" ("Тесланд 
репертуар")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизована система, що надає можливість створювати і 
планувати репертуар театру, шляхом поєднання бази співробітників, 
подій, сцен, акторів та модулів, обробляти таку інформацію щодо 
певних заходів, формувати аналітичні звіти та файли, придатні до 
вивантаження даних до облікової системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64772  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошо Джакоб Олувалайбі Олувакайодович (VDT), Гарбузова Інна 
Михайлівна (Boooba Girl)  

 

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 "Tomatoes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64773  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошо Джакоб Олувалайбі Олувакайодович (VDT), Гарбузова Інна 
Михайлівна (Boooba Girl)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Boom Boom Wow"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64774  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошо Джакоб Олувалайбі Олувакайодович (VDT), Гарбузова Інна 
Михайлівна (Boоoba Girl)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Party People"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64775  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошо Джакоб Олувалайбі Олувакайодович (VDT), Гарбузова Інна 
Михайлівна (Boooba Girl)  

 

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 "Miami"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64776  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошо Джакоб Олувалайбі Олувакайодович (VDT), Гарбузова Інна 
Михайлівна (Boooba Girl)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Heat of Bonfire"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64777  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошо Джакоб Олувалайбі Олувакайодович (VDT), Гарбузова Інна 
Михайлівна (Boooba Girl)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Quality"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64778  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошо Джакоб Олувалайбі Олувакайодович (VDT), Гарбузова Інна 
Михайлівна (Boooba Girl)  

 

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 "My patience boiled"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64779  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошо Джакоб Олувалайбі Олувакайодович (VDT), Гарбузова Інна 
Михайлівна (Boooba Girl)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Big Black Escalade"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64780  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ошо Джакоб Олувалайбі Олувакайодович (VDT), Гарбузова Інна 
Михайлівна (Boooba Girl)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Just dance a little"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64781  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулик Катерина Віталіївна, Гриньова Тетяна Іванівна, Топорков 
Олександр Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Авторська 
методика впровадження спортивно-оздоровчого маршруту водного 
туристського походу для старших школярів та студентської молоді 
Харківською областю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описана авторська методика впровадження спортивно-
оздоровчого маршруту водного туристського походу, що може 
використовуватися як студентами, так і школярами 10-11 класів з 
метою укріплення здоров'я та розширення знань в області туристсько-
краєзнавчої діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64782  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулик Катерина Віталіївна, Гриньова Тетяна Іванівна, Топорков 
Олександр 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)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Авторська 
методика впровадження спортивно-оздоровчого маршруту лижного 
туристського походу для студентської молоді Харківською областю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описана авторська  методика впровадження спортивно-
оздоровчого маршруту лижного туристського походу, що може 
використовуватися студентами з метою укріплення здоров'я та 
розширення знань в області туристсько-краєзнавчої діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64783  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович, Ройзіна Галина Олександрівна, Асауляк 
Денис Миколайович, Ігнатов Петро Євгенович, Клюса Анатолій 
Юрійович, Куделін Сергій Анатолійович, Смоков Степан Іванович, 
Фуфаєва Ольга Юріївна, Ємельянов Денис Сергійович, Дойчев 
В'ячеслав Іванович, Штукан Вадим Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ППЛ 33-35" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль "Перевізник" ЄІСПС "АС (3)-ПС" 
("Перевізник" ІСПС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64784  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович, Ройзіна Галина Олександрівна, Асауляк 
Денис Миколайович, Ігнатов Петро Євгенович, Клюса Анатолій 
Юрійович, Куделін Сергій Анатолійович, Смоков Степан Іванович, 
Фуфаєва Ольга Юріївна, Ємельянов Денис Сергійович, Дойчев 
В'ячеслав Іванович, Штукан Вадим Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ППЛ 33-35" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль "Правоохоронний орган" ЄІСПС 
"АС (3)-ПС" ("Правоохоронний орган" ІСПС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64785  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович, Ройзіна Галина Олександрівна, Асауляк 
Денис Миколайович, Ігнатов Петро Євгенович, Клюса Анатолій 
Юрійович, Куделін Сергій Анатолійович, Смоков Степан Іванович, 
Фуфаєва Ольга Юріївна, Ємельянов Денис Сергійович, Дойчев 
В'ячеслав Іванович, Штукан Вадим Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ППЛ 33-35" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль "Адміністрація порту" ЄІСПС "АС 
(3)-ПС" ("Адміністрація порту" ІСПС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64786  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович, Ройзіна Галина Олександрівна, Асауляк 
Денис Миколайович, Ігнатов Петро Євгенович, Клюса Анатолій 
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Юрійович, Куделін Сергій Анатолійович, Смоков Степан Іванович, 
Фуфаєва Ольга Юріївна, Ємельянов Денис Сергійович, Дойчев 
В'ячеслав Іванович, Штукан Вадим Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ППЛ 33-35" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль "Контролюючий орган" ЄІСПС "АС 
(3)-ПС" ("Контролюючий орган" ІСПС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64787  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович, Ройзіна Галина Олександрівна, Асауляк 
Денис Миколайович, Ігнатов Петро Євгенович, Клюса Анатолій 
Юрійович, Куделін Сергій Анатолійович, Смоков Степан Іванович, 
Фуфаєва Ольга Юріївна, Ємельянов Денис Сергійович, Дойчев 
В'ячеслав Іванович, Штукан Вадим Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ППЛ 33-35" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль "Агент" ЄІСПС "АС (3)-ПС" 
("Агент" ІСПС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64788  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович, Ройзіна Галина Олександрівна, Асауляк 
Денис Миколайович, Ігнатов Петро Євгенович, Клюса Анатолій 
Юрійович, Куделін Сергій Анатолійович, Смоков Степан Іванович, 
Фуфаєва Ольга Юріївна, Ємельянов Денис Сергійович, Дойчев 
В'ячеслав Іванович, Штукан Вадим Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ППЛ 33-35" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль "Експедитор" ЄІСПС "АС (3)-ПС" 
("Експедитор" ІСПС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64789  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович, Ройзіна Галина Олександрівна, Асауляк 
Денис Миколайович, Ігнатов Петро Євгенович, Клюса Анатолій 
Юрійович, Куделін Сергій Анатолійович, Смоков Степан Іванович, 
Фуфаєва Ольга Юріївна, Ємельянов Денис Сергійович, Дойчев 
В'ячеслав Іванович, Штукан Вадим Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ППЛ 33-35" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль "Адміністратор-оператор" ЄІСПС 
"АС (3)-ПС" ("Адміністратор-оператор" ІСПС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64790  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович, Ройзіна Галина Олександрівна, Асауляк 
Денис Миколайович, Ігнатов Петро Євгенович, Клюса Анатолій 
Юрійович, Куделін Сергій Анатолійович, Смоков Степан Іванович, 
Фуфаєва Ольга Юріївна, Ємельянов Денис Сергійович, Дойчев 
В'ячеслав Іванович, Штукан Вадим Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ППЛ 33-35" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль "Портовий оператор" ЄІСПС "АС 
(3)-ПС" ("Портовий оператор" ІСПС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64791  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платонов Олег Ісаакович, Ройзіна Галина Олександрівна, Асауляк 
Денис Миколайович, Ігнатов Петро Євгенович, Клюса Анатолій 
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Юрійович, Куделін Сергій Анатолійович, Смоков Степан Іванович, 
Фуфаєва Ольга Юріївна, Ємельянов Денис Сергійович, Дойчев 
В'ячеслав Іванович, Штукан Вадим Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ППЛ 33-35" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдина інформаційна система портового 
співтовариства "АС (3)-ПС" ("Автоматизована система "ІСПС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64792  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Світлана Миколаївна (Светлана Кириллова)  
 

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 "Светлые стихи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64793  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарнога Ярослав Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Стандартизация требований к работе и персоналу Центра 
аддиктологий "New Life"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цій роботі узагальнені кваліфікаційні вимоги до персоналу, 
функціональні обов'язки персоналу та система штрафних санкцій і 
заохочень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64794  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільченко Марина Валеріївна, Кучерява Тетяна Олексіївна  
 

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)  Твір навчального характеру (навчальне видання) "Опорний конспект 
з інформатики (у структурно-логічних схемах та прикладах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опорний конспект поданий у вигляді незаповнених стурктурно-
логістичних схем, які дозволяють систематизувати та унаочнити 
матеріали.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64795  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луканін Федір 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 "LFS-WorKFlow" ("LFS-WF")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для опису процесів, впровадження та виконання 
екземплярів процесів, моніторингу та аналізу виконання екземплярів 
процесів, ведення архівів виконаних екземплярів процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64796  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головенко Адам 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 "Denta Pro"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації діяльності стоматологічної 
клініки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64797  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жинжиков Павло Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "САКУРА - М"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64798  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оністрат Олександр Анатолійович, Лісовий Юрій Михайлович, 
Цимбал Вячеслав Анатолійович, Цис Олексій Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конспект лекцій "Методичні рекомендації для проведення занять з 
технічної підготовки з фахівцями протиповітряної оборони військових 
формувань та інших силових структур (підготовка механіків-водіїв 
МТ-ЛБ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конспект призначений для проведення як планових теоретичних 
занять, так і самостійної підготовки військовослужбовців зенітних 
підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ, 
військових формувань та інших силових структурних підрозділів 
Національної гвардії України, які готуються за програмою підготовки 
механіків - водіїв базових гусеничних машин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64799  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушковський Юрій Тадеушевич  
 

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)  Літературний письмовий твір "Сценарий Квест - комната "Робин 
ГУД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Квест у кімнаті - це командна гра від 2 до 6 чоловік у команді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64800  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Марія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новела "Только вперед"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це історія двох людей: чоловіка (Олександр) та дівчини (Соня). Він 
втратив сенс до життя, розгублений. Вона - та, хто розбудила його, 
відкрила очі та навчила жити.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64801  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Марія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новела "Человек без имени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новела розповідає історію, яка відбувається у фантастичній країні, де 
ще трохи лишилось магії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64802  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скордіна Ольга Вікторівна (Оллі)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Омріяна дитина. Арт-терапевтична розмальовка для 
майбутньої мами" ("Омріяна дитина")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця розмальовка орієнтована на жінок, які хочуть мати дітей, чи вже 
очікують на дитину. До книги увійшли вісім розмальовок, створених 
на основі власних картин, сторінки для індивідуальної роботи пари, 
яка планує мати дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64803  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зотов Максим 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)  Літературний письмовий твір "Технологія виконання силуетних 
картин, що різьблені на сухому рослинному листі" ("Різьблене листя")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картини, що різьблені на сухому рослинному листі, виготовлені з 
використанням унікального для подібних робіт пірографічного способу 
отримання силуетного зображення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64804  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авазашвілі Давид Шалвович (David Ave)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

41 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Гра "ANT-MANIAC" ("ANT-
MANIAC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64805  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Інна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Баранчик Тоша" ("Тоша")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнки можна використовувати як малюнки до книги, для 
створення анімаційних мультфільмів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64806  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлісеєва Анна Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Сборник стихотворений Елисеевой Анны Андреевны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає в себе вірші і тексти для пісень різної тематики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64807  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Деркач Анна Ігорівна  
 

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 "Моделювання та дослідження залежності 
характеристик пружини від контуру дороги в комп'ютерній системі 
управління демпфером автомобіля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання залежності роботи пружини 
при різних контурах доріг та дослідження найоптимальніших дорожніх 
умов. На етапі проектування було створено математичну модель, яка 
представлена системою диференційних рівнянь зі змінними 
параметрами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64808  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольков Владислав Васильович, Тіховська Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінка проектів: на шляху інноваційного розвитку 
наукомістких підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячується теоретичним та прикладним аспектам 
інноваційного розвитку наукомістких підприємств на прикладі силової 
електроніки. Доведено актуальність інноваційного шляху розвитку в 
умовах ринкової економіки. Запропоновано метод оцінювання 
інноваційних проектів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64809  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Любов Вікторівна, Шевченко Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Effects of poor potable water quality on the health of 
peasants - inhabitants of Dnepropetrovsk rural settlements (by the 
sociological survey and results of own research)" ("Effects of poor potable 
water quality on the health of peasants")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64810  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Любов Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Влияние показателей качества водопроводной и 
доочищенной питьевой воды (в Криворожской зоне урбанизации) на 
заболеваемость жителей сельских таксонов Днепропетровской 
области" ("Качество водопроводной и доочищенной питьевой воды в 
сельских таксонах")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Результати досліджень дозволили обґрунтувати комплекс гігієнічних 
заходів, спрямованих на необхідність першочергового впровадження 
системи соціально-гігієнічного моніторингу показників якості 
водопровідної і доочищеної питної води, визначити їх вплив на стан 
здоров'я сільських мешканців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64811  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паточкін Борис Вікторович, Міщенко Віктор Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЕMPolarization"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку дифракції на екранах в 
двовимірному випадку для Е- і Н-поляризованих хвиль.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64812  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "PROMO REELS GET TO KNOW 
MORE ABOUT US (EDITIONS BEFORE 2015)" ("PROMO REELS GET 
TO KNOW MORE ABOUT US ECTV")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з: "About our programmes 2 (ECTV)"; "About us 1 
Eng (ECTV)"; "About us 2 Eng (ECTV)"; "About us 3 Eng (ECTV)"; "Air 
segmentation (ECTV)"; "Awesome autumn En (ECTV)"; "ECTV promo 
mjvie 2015"; "Encyclopedia, Levels Eng (ECTV)"; "Messenger KJ 
(KeyJay) 2015"; "Why ECTV is effective Eng".    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64813  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опріц Наталія Володимирівна, Баранніков Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система ведення бази 
договорів, управління рухом грошових коштів та контроль виконання 
фінансового плану на базі програмного забезпечення SAP ERP"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма, що заявляється, являє собою об'єкт, що 
відповідає вимогам законодавства України, унікальне авторське 
рішення, розроблене для реалізації функціональності річного 
фінансового планування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64814  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубчик Юрій Костянтинович, Росколуп Ірина Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний 
центр комп'ютерних фінансових технологій" Міністерства фінансів 
України (Головфінтех) 

 

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 "Єдиний веб-портал використання публічних 
коштів" ("Є-data")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Є-data - це офіційний державний інформаційний портал, на якому 
оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та 
реалізується ідея прозорого бюджету згідно з Законом України "Про 
відкритість використання публічних коштів".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64815  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Сергій Володимирович, Баранцев Андрій Юрійович, 
Міщерякова Олена Вікторівна, Холод Євгеній Леонідович, Мазничко 
Андрій Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний 
інститут мікрографії 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для ведення 
електронного паспорта Державного реєстру потенційно небезпечних 
об'єктів із застосуванням Інтернет-технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64816  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MegamasS (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 "The Odin"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64817  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ник Галаган (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 "Фантасмагория"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64818  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодоров Сергій Миколайович, Артюх Ольга Святославівна  
 

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 20-ти серійного сіткому "Авантюрист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64819  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдуцький Іван Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інвестування низьковуглецевої економіки: теорія, 
методологія, практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гайдуцький І.П. Інвестування низьковуглецевої 
економіки : теорія, методологія, практика : Монографія / І.П. 
Гайдуцький. - К. : ТОВ "Інформаційні системи", 2014. - 374 с. - 
Бібліогр. : с. 336-373. 

 

Анотація   

У монографії вперше в Україні представлено результати теоретичних, 
методологічних і практичних досліджень транснаціонального 
інвестування сталого низьковуглецевого розвитку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64820  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупенко Юрій Олексійович, Малік Микола Йосипович, Кісіль 
Микола Іванович, Заяць Віктор Мефодійович, Кропивко Михайло 
Федорович, Кропивко Максим Михайлович, Тулуш Леонід Дмитрович, 
Шиндирук Іван Петрович, Забуранна Леся Валентинівна, Мамчур 
Володимир Анатолійович  

 

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 "Методичні 
рекомендації з організації сімейних ферм в Україні (на прикладі ферм з 
виробництва молока)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в 
Україні (на прикладі ферм з виробництва молока) / [Ю.О. Лупенко, 
М.Й. Малік, М.І. Кісіль та ін.]. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 60 с. 

 

Анотація   

Рекомендації сприятимуть розширенню інформаційного забезпечення 
підприємницької діяльності особистих селянських господарств та 
кооперативних відносин серед малих форм господарювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64821  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валерій Миколайович, Мельничук Борис Вікторович, Остапчук 
Сергій Миколайович, Попко Євгенія Юріївна, Жук Наталія 
Леонідівна, Метелиця Володимир Михайлович, Столярчук Надія 
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 "Фізіократична 
доктрина розвитку бухгалтерського обліку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фізіократична доктрина розвитку бухгалтерського 
обліку : Колективна монографія / В.М. Жук, Б.В. Мельничук, С.М. 
Остапчук та ін.] : За ред. В.М. Жука. - К. : Національний науковий 
центр "Інститут аграрної економіки", 2015. - 236 с. 

 

Анотація   

Монографія призначена для формування фізіократичної доктрини 
розвитку бухгалтерського обліку через встановлення взаємозв'язку між 
економічним вченням фізіократів та ідентифікацією предмета й 
об'єктів обліку сільськогосподарської діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64822  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

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)  Скульптура "Юнак" (висота фігури 115 см, матеріал - гіпс)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64823  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Відаль Віталі Свєтіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Восьмая тетрадь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Афоризми, вірші та інші особисті записи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64824  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Положення 
про проведення конкурсу короткометражного кіно "Україна: шлях до 
миру!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64825  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиян Анатолій Антонович, Нікіфорова Лілія Олександрівна, Горох 
Наталія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма визначення груп 
ризику витоку інформації на підприємстві із використанням 
соціальних мереж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє аналізувати зібрані дані щодо працівників 
підприємства із соціальної мережі, групувати їх за кількісними 
показниками та обробляти їх з метою визначення груп ризику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64826  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфорова Лілія Олександрівна, Шиян Анатолій Антонович, Горох 
Наталія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма модифікації методу 
розрахунку соціометричних показників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизований програмний модуль, який дозволяє модифікувати 
стандартні методи розрахунку соціометричних показників шляхом 
додаткового врахування кількісних показників із соціальних мереж.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64827  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горох Наталія 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 "Комп'ютерна програма для роботи із 
соціальною мережею Vkontakte використовуючи офіційне АРІ мережі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє робити прямі запити до мережі та отримувати 
відповідь від офіційного АРІ Vkontakte, обробляти та зберігати дані, що 
відправляються та отримуються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64828  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабовський Юрій Антонович, Ткачук Віра Петрівна, Степанюк 
Світлана Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Масова фізична культура і спорт: основи 
організації та методики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подано інформацію про систему управління масовою фізичною 
культурою і спортом в Україні, планування, облік і контроль у сфері 
масової культури і спорту, її організаційно-методичні основи та 
історико-соціальні основи розвитку спортивного руху "Спорт для всіх" 
за кордоном та в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64829  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якуба Євген Антонович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-аудит-консалтинг" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизований інформаційно-аналітичний 
бюлетень "Фінансово-правовий огляд"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма дозволяє зберігати, доповнювати, здійснювати пошук та 
переходи між масивом текстової інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64830  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Точка отрыва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли вірші: "Я родом из детства", "Доброе утро, зима", 
"Ты так далеко", "Танец января", "Каштановый каприз", "Куба", 
"Приморский блюз", "Мила", "Я учился ходить по воде", "Мокрый 
снег", "Уходят", "Белый крест облаков", "Незаметно для всех", 
"Белый Лиссабон", "Амстердам", "В далекой стране Аргентине", 
"Пока! Пока!", "Если бы Васко да Гама", "Желе", "Спасение души", 
"Лунное дайкири".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64831  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ненько Юлія Петрівна, Іващенко Оксана Алімівна  
 

Повне ім'я або 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 "Finding way in the unknown city: A Course in 
Communication Skills"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для закріплення знань про вживання основних 
лексичних одиниць з теми "Орієнтування у незнайомому місті".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64832  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерман Ісаак Михайлович, Кутіщев Павло Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Екологія живлення та харчові взаємовідносини 
промислових коропових Дніпровського лиману"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені результати досліджень екології живлення та харчові 
взаємовідносини промислових коропових Дніпровського лиману на 
фоні впливу абіотичних і біотичних факторів середовища, яке 
безпосередньо або опосередковано діє як наслідок антропічних 
складових.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64833  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федосова Ірина 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 "Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні 
(кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федосова І.В. Розвиток вищої інженерно-технічної 
освіти в Україні (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.): монографія / 
І.В. Федосова. - Умань.: ФОП Жовтий О.О., 2014. - 397 с. 

 

Анотація   

У монографії на основі широкої джерельної бази науково-технічно 
обґрунтовано вищу інженерно-технічну освіту в Україні (кінець ХІХ - 
перша половина ХХ ст.); визначено передумови становлення вищої 
інженерно-технічної освіти; розроблено періодизацію та здійснено 
порівняльний історико-педагогічний аналіз теоретико-практичних 
засад розвитку вищої інженерно-технічної освіти тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64834  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михалюк Евген Леонідович  
 

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 "Новые возможности индивидуализации дозированной 
физической нагрузки больным с сердечно-сосудистой патологией при 
проведении реабилитации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано нові критерії дозованих фізичних навантажень та 
функціональних класів для кардіологічних хворих (тих, що перенесли 
інфаркт міокарда, хворі на стабільну стенокардію, хронічну серцеву 
недостатність), які враховують вік, стать, масу тіла та величину 
індивідуальної фізичної працездатності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64835  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерипапа Володимир Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
креслення, твір образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Космометрія" в трьох томах" ("Космометрія")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі порушені питання вирішення проблеми людини в міжзоряному 
просторі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64836  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майрослов 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)  Науковий твір "Область эстетики". Презентационные Листы - 
Geistesgeschichte" ("Область эстетики")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64837  
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Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Анастасія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Соткана руками Бога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Мой проводник", "Счастье", "Посмотри на Христа", "Выше звезд", 
"Я сильна", "Тобі", "Без тебе", "Мама", "Не вистачало", "Святиться 
твоє ім'я", "Жизнь", "Не предавай".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64838  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцко Ласло Ласлович, Меньшиков Сергій Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна реалізація забезпечення 
виконання функцій підігріву виробу конструкційної оптики літака"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення використовується для автоматичного 
контролю температури скла літака. Підтримання температури в 
заданих межах залежно від режиму роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64839  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцко Ласло Ласлович, Кравченко Андрій 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 "Програмна реалізація забезпечення 
виконання функцій БХД-2-18"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програмне забезпечення має два основні режими: реєстрація даних, що 
надходять від бортових систем літаючого апарата та взаємодія з 
технологічним комп'ютером, а саме передача раніше збережених даних 
на технологічний комп'ютер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64840  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ханчопуло Дмитро Костянтинович, Отсропіцький Дмитро 
Олександрович, Моргун Ярослав 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 "TEIUN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена відповідно до архітектури Telium та 
призначається для обслуговування чипованих карт стандарту EMV з 
підтримкою технології PayPass/PayWave та карт із магнітною полосою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64841  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Кравчук 
Сергій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "bkc-
Кордон" 5.3.0 (для встановлення на серверах центральної підсистеми), 
розширена версія з забезпеченням обробки on-line запитів та доступу до 
"ДПСУ-Інтерпол"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання у складі програмних додатків 
АРМ зі складу ПТК "Гарт-1/ЦСПД" центральної підсистеми ІТС 
"Гарт-1" та забезпечує он-лайн доступ до БД Інтерполу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64842  
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Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Кравчук 
Сергій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль 
"Оформлені перепустки" до СП3 "bkc-Кордон" 5.3.0 для забезпечення 
обробки даних облікової БД "Оформлені перепустки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створена за допомогою технології фреймворка на мові програмування 
4GL для забезпечення обробки інформації про оформлені і видані 
перепустки з використанням програмно-технічних комплексів 
автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64843  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красюк Ірина Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Проект "Амазонки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект відкриває магічний світ зниклої культури амазонок, надає 
можливість занурення в цей світ. Шляхом гри та безпосередньої участі 
відродить традицію жіночої сили.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64844  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

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 "НА ОСКОЛКИ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64845  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Денис Сергійович, Чорний Євгеній Олександрович, 
Катєльніков Денис Іванович, Бурдяк Михайло Ігорович, Сацький 
Дмитро Володимирович, Губрій Олексій Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Task Manager"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розподілу часу. Формування завдання 
користувачем. Блокування розважальних сайтів та додатків у 
визначенний час та запуску потрібних для виконання завдання 
додатків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64846  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ачкасова Світлана Анатоліївна, Баранова Анна 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)  Літературний твір наукового характеру "Методика оцінки ліквідності 
банків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено науково-методичне забезпечення оцінки ліквідності банків 
із урахуваннням європейських вимог, що враховує запропонований 
склад показників оцінки ліквідності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64847  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Доценко Наталія Володимирівна, 
Павлик Ганна Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування типових 
комбінаторних конфігурацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування типових комбінаторних 
конфігурацій для заданих видів перетворень. Спілкування з ЕОМ 
відбувається в режимі діалогу. Ініціатором діалогу виступає ЕОМ. 
Файл результату містить опис характеристик типових комбінаторних 
конфігурацій для заданих видів перетворень. Програма написана на 
мові Pascal 7.0.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64848  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дадачко Володимир Федорович, Харук Катерина Богданівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронної обробки інформації 
місцевих рад (CEOI MP)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система електронної обробки інформації місцевих рад представляє 
собою сукупність програмних засобів та інформаційних ресурсів для 
обробки, зберігання та представлення інформації, що стосується 
діяльності сільських, селищних та міських рад.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64849  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрагамович Орест Остапович  
 

Повне ім'я або 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 "Застосування терміну "Постгастрорезекційна 
хвороба" на означення специфічних ускладнень, що етіологічно та 
патогенетично спричинені резекцією шлунка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі сучасних поглядів та наукових даних, отриманих протягом 
останніх років, вважаємо, що постгастрорезекційна хвороба має право 
на існування як окрема нозологічна одиниця.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64850  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козюк Богдан Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Каталог принтів "Весна-Літо 2016"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог містить десять малюнків з відповідними назвами. Малюнки 
призначені для нанесення в подальшому на різноманітні трикотажні 
вироби.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64851  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Олександр Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка геометричних орнаментів "Діалектика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з геометричних орнаментів, що являють собою так 
званий "патерн", який утворюється елементом, що повторюється. 
Таким елементом є напрямна стріла темного кольору. Стріли 
розташовуються одна біля одної у декілька рядків. При цьому простір, 
утворений між рядками, також має форму стріли, орієнтованої в 
зворотньому напрямку. В кожному із трьох видів геометричного 
орнаменту стріла має оригінальну форму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64852  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рослик Євгеній Олексійович, Іванченко Тетяна Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Солнечный денёк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Місце дії - це звичайне середовище, що оточує нас: поле, луг, квартира, 
в якій ми живимо, місто та ін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64853  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курдюмов Руслан Євгенійович  
 

Повне ім'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 "WARKONN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спортивний посібник, що описує альтернативний спосіб фізичного 
розвитку і росту м'язової маси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64854  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестерчук Олександр Ігорович, Яремко Світлана Анатоліївна, 
Ліщинська Людмила Броніславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Особистий кабінет пацієнта медичної 
установи "My Medical Card" ("МуМС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

МyМС - це комунікаційний портал, який створено для полегшення 
взаємодії пацієнтів і лікарів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64855  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Доценко Наталія Володимирівна, 
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 визначення реалізованості заданих 
функцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення реалізованості заданих 
підфункцій та виду перетворень. Спілкування з ЕОМ відбувається в 
режимі діалогу. Ініціатором діалогу виступає ЕОМ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64856  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Цыкл научных разработок №6"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з розробок про посилення роботи дискусійного клубу 
для школярів "Моя майбутня професія менеджер-економіст", система 
віртуально-інтелектуального середовища господарювання, система 
діяльності індивідуума.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64857  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буричка Ганна Іллівна  
 

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)  Текст у віршованій формі "Слова гімну села Жупанє"  ("Гімн села 
Жупанє")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: народна газета Сколівщини "Бойківська думка" , № 
52 (2097) за 6-12 грудня 2015 р., 4 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64858  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна, Чорноусов Олексій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тарасик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для широкого кола слухачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64859  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Разговор с Богом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для широкого кола слухачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64860  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янюк Юрій Олександрович  
 

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 "Мариупольский вальс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мій син разом із іншими патріотами України героїчно захищає нашу 
Батьківщину від загарбників та їх наймитів в напрямку Маріуполя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64861  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багдай Ольга Яківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ніхто крім тебе!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64862  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурова Тетяна Юріївна, Гуров Сергій Юрійович, Коноваленко Тетяна 
Василівна, Рябуха Тетяна Валеріївна, Тарасенко Тетяна 
Володимирівна   

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вступ до філології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчальний посібник "Вступ до філології" для 
підготовки бакалавра напрямку підготовки: 6.020303 Філологія. Мова і 
література (англійська) / Укладено : Т.Ю. Гурова, С.Ю. Гуров, Т.В. 
Коноваленко, Т.В. Рябуха, Т.В. Тарасенко. - Мелітополь : МДПУ, 2015. - 
98 с.  

 

Анотація   

Навчальний посібник призначений для підготовки до лекційних та 
семінарських занять студентів з курсу - "Вступ до філології".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64863  
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Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуров Сергій Юрійович, Гурова Тетяна Юріївна, Коноваленко Тетяна 
Василівна, Матюха Галина Василіївна, Денисенко Надія Валеріївна, 
Мілько Наталія 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)  Навчальний посібник "English lexicology / Лексикологія англійської 
мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посібник "English lexicology" для підготовки до 
лекційних та семінарських занять студентів з курсу "Теоретичний курс 
іноземної мови (Лексикологія англійської мови)" / Укладено :  
С.Ю. Гуров, Т.Ю. Гурова, Т.В. Коноваленко, Г.В. Матюха,  
Н.В. Денисенко, Н.Є. Мілько. - Мелітополь : МДПУ, 2014. - 107 с.  

 

Анотація   

Навчальний посібник призначений для підготовки до лекційних та 
семінарських занять студентів з курсу - Теоретичний курс іноземної 
мови (лексикологія англійської мови).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64864  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрагамович Мар'яна Орестівна  
 

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 "Застосування терміну "Цирозна хвороба печінки" на 
означення коморбідних синтропічних уражень інших органів та систем 
хворого"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64865  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бучко Микола Романович, Гопцій Марина Володимирівна, Гопченко 
Євген Дмитрович, Караташ Ольга Іванівна, Овчарук Валерія 
Анатоліївна, Павленко Стелла Василівна, Романчук Марина 
Євгенівна, Семенова Інна Георгіївна, Сербова Зінаїда Федорівна, 
Тодорова Олена Іванівна, Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Швець 
Наталія Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка теоретичної моделі 
формування катастрофічних водопіль на території України в умовах 
глобальних змін клімату (заключний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі запропонована більш досконала науково-розрахункова база 
для визначення характеристик максимального стоку водопілля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64866  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Володимир Вікторович, Богатова Юлія Іллівна, Божок Юлія 
Володимирівна, Боровська Галина Олександрівна, Гриб Олег 
Миколайович, Губанова Олена Ростиславівна, Куза Антоніна 
Миколаївна, Кушнір Дмитро Валентинович, Лобода Наталія 
Степанівна, Мінічева Галина Григорівна, Отченаш Наталія 
Дмитрівна, Сахненко Ольга Ігорівна, Сербова Зінаїда Федорівна, 
Суховій Вікторина Федорівна, Тучковенко Оксана Аркадіївна, 
Тучковенко Юрій Степанович, Хохлов Валерій Миколайович, Шекк 
Павло Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними 
ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в 
умовах антропогенного впливу і кліматичних змін (заключний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі визначені ролі природних і антропогенних чинників, які 
формують сучасний гідрологічний режим та гідроекологічний стан 
Тилігульського лиману.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64867  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Польовий Володимир Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Образ Йоана Павла ІІ" на поштовій марці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64868  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонкін Валерій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Обґрунтування та 
основні принципи корпоративного університету ПАТ "Українська 
залізниця" для підготовки резерву ТОР-менеджменту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовується необхідність створення навчального закладу для 
підготовки резерву ТОР-менеджерів для залізничного транспорту 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64869  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сівакова Ірина Василівна, Василенко Ніна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Петрушківські піснеспіви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64870  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисюк Людмила Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как прекратить ссоры и скандалы в семье. Алгоритм выхода 
из конфликтов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64871  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшук Юлія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Достоинство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64872  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшук Юлія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Любовь никогда не перестаёт..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64873  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасанбейлі Туран (Hasanbayli Turan)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій для телепередачі "Счастье-онлайн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Передача служить пропаганді традиційної сім'ї, сімейних цінностей. 
Для виконання цього завдання використовується популяризація 
весільних та інших сімейних свят і надання їм більшої яскравості через 
часткову трансляцію в теле-ефірі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64874  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Андрій Валерійович, Андреєва Євгенія Глібовна  
 

Повне ім'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 "Andreeva 
pearlsmile dental lounge & spa"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64875  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шурпатенко Валерій Семенович (Вася Смоляк)  
 

Повне ім'я або 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 "Числа прості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною ідеєю відкриття було виявлення множників-дільників, тоб-
то простих чисел, шляхом їх порівняння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64876  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Євген 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)  Літературний письмовий твір (сценарій) "HELLSCAPER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій для фільму у стилі фентезі. Сюжет насичено незвичайними 
персонажами та подіями, які у своєму поєднанні створюють виняткову 
картину подій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64877  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцева Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Основні загрози державного і галузевого 
управління економічною безпекою на прикладі транспортної галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті визначено сутність порогового значення індикаторів 
економічної безпеки. Встановлено необхідність розглядання 
економічної безпеки транспортної галузі в аспекті економічної безпеки 
держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64878  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочаров Василь Андрійович (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 ІІ "Здесь, на Одессе - спою и двести..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64879  
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Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Юрій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Нормативно-правове визначення поняття та видів 
державного фінансового аудиту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пивовар Ю.І. Нормативно-правове визначення 
поняття та видів державного фінансового аудиту // Право і суспільство: 
науковий журнал. - 2008. - №6. - с. 138-143. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано наукові підходи та нормативно-правові акти, 
за результатами чого сформульовано авторське бачення поняття 
державного фінансового аудиту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64880  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Ірина 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)  Стаття "Поняття адміністративної відповідальності за порушення 
законодавства про культурну спадщину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пивовар І.В. Поняття адміністративної 
відповідальності за порушення законодавства про культурну спадщину // 
Держава і право : Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. - К. : Ін-т 
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. - Вип. 44. -  
с. 314-321. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано основні підходи до дослідження поняття 
адміністративної відповідальності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64881  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишновецький Вадим Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Нормативно-правове забезпечення державного 
контролю в державній митній справі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вишновецький В.М. Нормативно-правове 
забезпечення державного контролю в державній митній справі // 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - К. : 2015. - Вип. 1 (34). - 
с. 56-59. 

 

Анотація   

У статті досліджується проблема нормативно-правового забезпечення 
громадського контролю у державній митній справі. Визначена система 
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини, які 
виникають у зв'язку із здійсненням громадського контролю у 
державній митній справі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64882  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устинова Ірина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Фінансове право. Практикум для студентів напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фінансове право: практикум / уклад. І.П. Устинова - 
К. : НАУ, 2015. - 44 с. 

 

Анотація   

Запропонований практикум включає перелік питань до практичних 
занять з програми навчального курсу, теоретичні відомості, на які 
треба звернути увагу студентів при вивчені теми, основні поняття, 
практичні завдання з фінансового права, джерела, питання та завдання 
для сомоперевірки до кожної теми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64883  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розум Ігор Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "До питання місця провадження у справах щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та комісій з 
референдуму в структурі адміністративного процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розум І.О. До питання місця провадження у справах 
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та 
комісій з референдуму у структурі адміністративного процесу // Право і 
суспільство. - Дніпропетровськ, 2011. - № 6. - с. 138-143. 

 

Анотація   

У рамках проведеного дослідження автором зроблено спробу здійснити 
змістовний аналіз конструкції провадження у справах щодо 
оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та комісій з 
референдуму з метою визначення його місця у структурі 
адміністративного процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64884  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Європеїзація адміністративного права України: теоретико-
методологічні засади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юринець Ю.Л. Європеїзація адміністративного права 
України : теоретико-методологічні засади // Юридичний вісник. 
Повітряне і космічне право. - К. : 2015. - Вип. 4 (37) - с. 80-87. 

 

Анотація   

Розглядаються необхідність і особливості процесу європеїзації 
адміністративного права України як засвоєння європейського стилю 
правового мислення та європейської практики правотворчої й 
правозастосовної діяльності публічної адміністрації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64885  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

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)  Стаття "Авіаційний персонал: оновлення поняття"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

73 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гусар О.А. Авіаційний персонал : оновлення поняття // 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - К. : 2014. - Вип. 1 (30). - 
с. 9-15. 

 

Анотація   

У статті досліджуються норми повітряного кодексу України, що 
регламентують поняття та статус авіаційного персоналу. Аналізується 
їх кореляція з нормативними положеннями актів Державної авіаційної 
служби. На підставі аналізу зроблено висновок про відсутність у 
нормативно зафіксованій структурі авіаційного персоналу суб'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64886  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Степан Тихонович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Адміністративний процес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Адміністративний процес : навч. посіб. / С.Т. 
Гончарук. - К. : НАУ, 2012. - 184 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику розкрито основні поняття та категорії 
адміністративного процесу, проаналізовано його джерела, принципи та 
адміністративно-процесуальний статус його суб'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64887  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопілко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інформаційні загрози та безпека сучасного українського 
суспільства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сопілко І.М. Інформаційні загрози та безпека 
сучасного українського суспільства // Наукові праці Національного 
авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник "Повітряне і 
космічне право" Зб. наук. пр. - К. : НАУ, 2015. - №1 (34). - с. 75-80. 

 

Анотація   

У статті досліджуються питання інформаційної безпеки України, стан її 
правового регулювання, аналізуються основні загрози і виклики, які 
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виникають у суспільстві у зв'язку з розвитком інформаційного 
суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64888  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопілко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Державна інформаційна політика України: стан та 
шляхи реалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сопілко І.М. Державна інформаційна політика 
України : стан та шляхи реалізації: монографія. - К. : "МП Леся", 2014. - 
424 с. 

 

Анотація   

Визначено методологічні засади формування неопарадигми державної 
інформаційної політики. Здійснено аналіз стану та структури 
правового регулювання державної інформаційної політики.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64889  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Ірина 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)  Стаття "Концептуальні основи адміністративно-деліктного 
провадження в сфері охорони культурної спадщини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пивовар І.В. Концептуальні основи адміністративно-
деліктного провадження в сфері охорони культурної спадщини // 
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : 
Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" : Зб. наук. пр. - К. : 
НАУ, 2015. - № 3 (36). - с. 58-63. 

 

Анотація   

У статті досліджено концептуальні основи адміністративно-деліктного 
процесу; розмежовано поняття "адміністративно-деліктне 
провадження" та "провадження в справах про адміністративні 
проступки".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64890  
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Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Павло Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник розповідей "Монах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник розповідей про долі різних людей, які жили до та під час 
Великої Вітчизняної Війни та тоталітарного режиму СРСР.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64891  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестенков Олександр Володимирович (Alex Forst)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "THE MAUNT EP Extended"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входять такі пісні: "Old Stories", "Carry On", "7 Deys", 
"Waterfall", "Falling", "Brend new dey (Demo)", "On the edge (Demo)", 
"Stuck in the Middle (Demo)", "Забуваю".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64892  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Білан Миколай Миколайович, Білан 
Сергій Степанович, Кашенцева 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 для обчислення лінійної складності коду за 
методом Берлекампа-Месі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дана програма може бути використана у системах криптографічного 
аналізу двійкових кодів, а також для дослідження якості генераторів 
псевдовипадкових бітових послідовностей при реалізації тестів НІСТ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64893  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Сергій Петрович, Бондаренко Валерій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Favorit"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64894  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишновецький Вадим Михайлович, Гусар Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Адміністративне право європейських країн. Практикум для 
студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Адміністративне право європейських країн : 
практикум / уклад. : В.М. Вишновецький, О.А. Гусар. - К. : НАУ, 2015. - 
32 с. 

 

Анотація   

Запропонований практикум включає перелік питань до практичних 
занять, основні теоретичні відомості та поняття, практичні завдання з 
дисципліни "Адміністративне право європейських країн", джерела, 
запитання та завдання для самоперевірки до кожної теми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64895  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Олександр Олександрович, Калгін Денис Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На самом деле"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64896  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонкін Валерій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Системный 
подход в управлении организацией (тренинг по применению)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний проект, який побудовано у формі тренінгу. Представлено 4 
модулі: загальне уявлення, приклад застосування, теоретичні основи, 
спосіб адаптування даного системного підходу до конкретної 
організації або структури. Закінчується навчальний проект фахово-
ролевою грою на прикладі управління залізничною корпорацією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64897  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Олексій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір інженерно-технічного, навчально-
методичного характеру "Стерео-звукозапис в системі "АВ" творів 
академічного музичного мистецтва за методом двомікрофонного 
звукозапису"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі розглядається методика стерео-звукозапису в системі "АВ" 
творів академічного музичного мистецтва в різних жанрах. 
Спираючись на власний практичний досвід, автор пропонує конкретні 
схеми реалізації запропонованої методики з коментарями і 
поясненнями.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64898  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Комплекс ескізів образів форми тризуба з фігурою 
(фігурами) людини, розташованої посередині двох стилізованих стел"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64899  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Закотнюк Оксана Леонідівна, Попова 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)  Монографія "Вплив міжтериторіальних економічних нерівностей на 
відтворення регіонального соціуму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вплив міжтериторіальних економічних нерівностей 
на відтворення регіонального соціуму : моногр. / О.Л. Закотнюк,  
Ю.М. Попова : НАН України, Ін-т. - Київ, 2015. - 270 с. 

 

Анотація   

У монографії обґрунтовано теоретичні положення та розроблено 
практичні рекомендації щодо забезпечення відтворення регіонального 
соціуму з урахуванням впливу міжтериторіальних економічних 
нерівностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64900  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Сценарій художнього багатосерійного фільму "Ордер на смерть" 
("Сценарій серіалу "Ордер на смерть")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64901  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва до повнометражного 
анімаційного фільму (ескізи героїв) "Картографи" ("Ескізи героїв до 
мультфільму "Картографи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Рицар та племінник губернатора "Версі", 
"Скельний дракон "Гордруг", "Капельмейстер", "Гном-винахідник 
"Карг-Громобій", "Дракон-примара", "Губернатор міста "Сігвальд", 
"Стражники гном'ячого селища".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64902  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Емілія Гончаренко (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість для дітей молодшого і середнього шкільного віку "Пригоди 
бездомного кота"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повість покликана виховувати у дітей доброту і гуманне відношення до 
бездомних тварин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64903  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокол Дмитро В'ячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "it-is.agency"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64904  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баркалова Анастасія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Альба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє собою малюнок собаки бійцівської породи 
бультер'єра на ім'я Альба, що стоїть над блакитною мискою із трьома 
кісточками. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64905  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баркалова Анастасія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Зоомагазин "Альба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлений сукупністю стилістичних зображень пса 
бійцівської породи - бультер'єра на ім'я Альба, що стоїть над 
блакитною мискою із трьома кісточками та словосполученням слів 
"Зоомагазин "Альба", що поєднані кольором і тематикою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64906  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротич Дмитро Володимирович, Серебряков Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Типовой сценарий телепередачи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спортивне реаліті-шоу, мета якого полягає у вивченні та перевірці 
ринку вітчизняної фітнес-індустрії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64907  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бігун Роман Романович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Знаходження екстремуму опуклих функцій 
двох дійсних змінних за допомогою модифікованого чисельного методу 
мінорантного типу" ("Знаходження екстремуму опуклих функцій двох 
дійсних змінних")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена на основі модифікованого 
чисельного методу мінорантного типу пошуку екстремуму довільних 
гладких і негладких опуклих функцій двох дійсних змінних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64908  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркова Дарина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

82 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс для управления 
манипулятором тренажером - симулятором МТС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для керування і налаштування тренажера, а 
також його пуску, налагодження, збору і виведення діагностичної 
інформації в процесі роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64909  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білера Кирило Максимович  
 

Повне ім'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 "Тысяча последних снов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлений у жанрі трилера та фентезі. Історія головного героя 
починається з того, що він залишається сам із своєю проблемою і 
безліччю непояснених явищ. Він є одним з небагатьох людей, які здатні 
подорожувати в інші світи крізь сни, але як виявляється це не стільки 
дар, скільки призначення, яке несе із собою безліч перешкод…  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64910  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "illustrations for the books 2015" ("illustrations by 
Naumov O.G. in 2015")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ілюстрацій для різноманітних текстів, статей, книг, що містять 
невеликі зображення з відображенням місць, дій або предметів з 
основною метою - більш докладного пояснення і опису наведеного 
матеріалу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64911  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "KJ logo variations 2015" 
("Messenger KeyJay (KJ) Logo")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить варіанти дизайну та зображень - логотипів, які успішно 
можна використовувати, у тому числі, для візуалізації програмних 
продуктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64912  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косинський Олександр Іванович, Чугунов Віктор 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)  Стаття "Электрический ток и индукция в проводнике"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуті основні положення польової теорії квантової 
механіки і класичної електродинаміки, а також протиріччя і 
парадокси. Викладено схему сил, які діють на орбіталь електрона при 
проходженні струму по елементарному провіднику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64913  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Павло Олегович, Колесник Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Амбулаторна картка дитини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить графіки і бланки, призначені для реєстрації 
результатів лікувальних, діагностичних, профілактичних, 
реабілітаційних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, що дозволяє 
узагальнювати і аналізувати цю інформацію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64914  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсаков Володимир Олексійович, Сакович Ольга Костянтинівна 
(псевдонім)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис твору "Російська мова (4-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає віковим можливостям учнів, має практичну й 
виховну спрямованість, дидактичну доцільність системи завдань. 
Запитання і завдання з відповідними графічними позначками 
згруповано за видами роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64915  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олеся Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FREEDOM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для застосування в засобах електронно-
обчислювальної техніки користувача центру сертифікації ключів і 
забезпечує вирішення наступних задач: управління ключами 
користувача; управління сертифікатами ЦСК; захист файлів 
користувача; робота з позначками часу, перегляд сертифікатів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64916  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Риба (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)  Збірник пісень "Перед рассветом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Сельдерей", "Снег", "Поезд", "Вальс", "Ромовая баба", "Королева", 
"Пулеметчик", "Стайер", "Кобыла", "Тараканы".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64917  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка наукових творів "Омоноподібні  словотвірні  семантичні 
словники, - латино-український та греко-український"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створені словники нового типу. В них іншомовні слова пояснюються 
повністю або частково українськими реченнями. Так ці слова 
перетворюються в омоніми. На основі цих вже українських омонімів 
творяться однокореневі слова.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64918  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

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 "Кінець Слов'яномору"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64919  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затока Світлана Анатоліївна  
 

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 "Комп'ютерна тренувальна програма повірки 
мікровеберметра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64920  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затока Світлана Анатоліївна  
 

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 "Комп'ютерна тренувальна програма повірки 
електронного вольтметра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64921  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варениця Павло Сергійович (EPOLETS)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Cult"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альбом містить одинадцять музичних творів з текстом: "Залиш мене", 
"Скажи", "Мелодія", "Прага", "Ее глаза", "Malta", "Хей, ти!", 
"Море", "Нам выбирать", "Чи є це в мені", "At the End".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64922  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельміскін Дмитро Іванович, Дяченко Катерина Олександрівна, 
Лавріненко Юліан Володимирович, Лімонов Олександр Сергійович, 
Перелигін Борис Вікторович, Пустовіт Тетяна Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Удосконалення методів побудови 
систем одержання і обробки вимірювальної інформації з метою 
моніторингу навколишнього середовища. Оцінка енергетики та 
геометрії радіолокаційної, інформаційної системи моніторингу 
навколишнього середовища (проміжний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В дослідженні представлена розробка методичних основ побудови 
наземної інформаційної системи моніторингу навколишнього 
середовища з використанням різних типів радіолокаційних засобів та 
обґрунтування шляхів розвитку системи радіозондування атмосфери.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64923  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевський Андрій Олегович, Дегтяренко Олег Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз загального розташування моторного пасажирського катамарану 
"GB-106" ("GB-106 Cat")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз складається з наступних зображень: проекція "Бік", план 
трюмів, план зі знятим дахом надбудови, проекція "Корпус". 
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Катамаран призначений для туристичних прогулянок у денний час 
доби, для річкових та морських прогулянок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64924  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Галина Станіславівна  
 

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 "Антропометрична модифікація графічної моделі поверхні 
тазової частини манекена на суміжні розміри і повноти типових фігур"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані два способи. Доведена доцільність використання цих 
способів для отримання графічних моделей манекенів різних розмірів 
на основі вихідного.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64925  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Галина Станіславівна, Славінська Алла Людвигівна  
 

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 "Застосування методу інваріантної ітерації в процесі 
проектування геометричних модулів складок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано перебірковий алгоритм модифікування складок, який 
дозволяє регламентувати кількість проектних ситуацій при побудові 
конструкції спідниць зі складками "в кругову".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64926  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Методика 
тренінгу "Побудова команди І-й етап, для студентів 1-3 курсів 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації" ("Методика тренінгу 
"Побудова команди І-й етап")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика тренінгу підготовлена з метою засвоєння практичних 
навичок роботи в команді, перетворення групи людей в ефективну 
команду. Рекомендується для тренінгів з групами 6-14 учасників, 
тривалістю 2 години.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64927  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Алла Людвигівна  
 

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 "Логістична координація інформаційних потоків серії моделей 
швейних виробів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створена методика логістичної координації інформаційних потоків для 
компоновки серії моделей одягу, під якою розуміються у першу чергу 
особливості планування конструктивно-технологічних ознак виробу в 
умовах підприємства.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64928  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешова Світлана Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір практичного характеру "Методика 
комплексної оцінки естетичної якості при художньому проектуванні 
одягу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблена методика зводиться до визначення вагомості одиничних 
показників естетичної якості. На основі запропонованих критеріїв для 
оцінки інформаційних масивів у процесі художнього проектування 
одягу сформовано інформаційні вектори і масиви інформації, які 
задіяні у створенні швейного виробу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64929  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешова Світлана Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розробка методу перетворення інформації на етапах 
"художній ескіз - технічний ескіз" в САПР одягу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод процесу художнього проектування одягу організації єдиного 
інтелектуального середовища автоматизованого проектування одягу 
на етапах перетворення художнього ескізу в технічний ескіз.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64930  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаєвич Михайло Абрамович, Шевченко Олександр Григорович, 
Янчук Олександр (Олесь) Спиридонович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного художнього фільму 
"Таємний щоденник Симона Петлюри"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історичний фільм про життя і діяльність Симона Петлюри, його 
боротьбу проти більшовизму за вільну незалежну Україну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64931  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Наталія Володимирівна, Шерман Михайло Ісаакович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру "Теорія 
та форми валютної інтеграції єдиної валюти ЄС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У данній роботі систематизовані підходи зарубіжних та вітчизняних 
дослідників, що існують для пояснення економічного змісту валютної 
інтеграції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64932  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Наталія Володимирівна, Шерман Михайло Ісаакович, 
Безбах 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)  Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру "Процес 
формування інформаційної культури майбутніх судноводіїв як 
педагогічна проблема"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У данній роботі на підставі узагальнення відомостей, наведених у 
фахових педагогічних виданнях, уточнено поняття "інформаційна 
культура майбутніх судноводіїїв".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64933  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), літературний 
письмовий твір (поезія)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка у віршах "КРАКОЗЯБРА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка навчає дитину бути охайною, чистою, завжди піклуватися про 
своє охайне житло, кімнату, одяг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64934  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

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 прозовий твір "Казка про Сонечко, Дощик, Парасольки 
і Веселого Чоловічка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка вчить дітей спостерігати навколишній світ, повчає увазі, 
мисленню, спостережливості, закріплює навички хорошої поведінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64935  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

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 "Коза и козел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш навчає дитину любити природу. Твори розвивають мислення, 
пам'ять, увагу, формують спостережливість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64936  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
(дитяча література)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Буки и Бяки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш виховує у дитини охайність, добре ставлення до навчання, до 
отримання знань у школі, формує увагу, спостережливість, розвиває 
доброту, чуйність, навчає дитину чемності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64937  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
(дитяча література)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Два Шурум - Бурума"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Веселі дитячі вірші про веселих співаків, оповідачів, клоунів, які були 
щедрими, добрими, оптимістичними. Вірші навчають доброті, чуйності 
та розвивають комунікабельність дитини в колективі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64938  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
(дитяча література)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ирочка (Нехочухина Иринка)"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші навчають дитину охайності, слухляності, ввічливості, вони 
розвивають мислення, пам'ять, увагу і уважне ставлення до своєї 
зовнішності, вчать як треба поводитися в суспільстві людей, як треба 
виглядати.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64939  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

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 "Лампоносики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш привчає дитину спостерігати навколишній світ, розвиває увагу, 
мислення, логіку, навчає доброму ставленню до навколишнього 
середовища. Розвиває активність та спостережливість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64940  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка дитячих віршів "Подсолнух"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка навчає дітей людяності, доброти, любові до оточуючої природи, 
вчить берегти і любити тварин, допомагати і піклуватися про природу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64941  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів для дорослих і дітей "Басни "Ватрушка"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

95 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64942  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

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 "Пастила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64943  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

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)  Віршована казка для дітей "Курукундукал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка навчає дитину доброті, любові до природи, оточуючого 
середовища. Розвиває увагу, пам'ять, мислення, повчає дитину 
співчувати, привчає до добрих вчинків.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64944  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

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 "Моя кузина Зина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш навчає дитину спостережливості, уважності, гумористичному 
ставленню до життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64945  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

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 "Корзина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш навчає гумору, доброті, піклуванню про навколишніх і 
оточуючих людей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64946  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
(дитяча література)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка у віршах "Сорок две коровы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка навчає дітей логічно мислити, з гумором ставитися до різних 
життєвих ситуацій, навчає любові до природи та тварин, вчить 
піклуванню про оточуючих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64947  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
(дитяча література)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка у віршах "КАПЕРУЗЫ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка вчить дітей моральним якостям, доброті, чуйності, любові до 
праці, повазі до оточуючих, вчить розумінню життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64948  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Госсекретарю США. Вице-президенту 
США Дж. Байдену" ("Релиз")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64949  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

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 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64950  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миролюб Сурьяградський (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)  Книга "Библейские заметки ХХI века или чему учит Библия. Том І. 
Ветхий Завет" ("Библейские заметки ХХI века")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга, що не ставить запитання, вона на них відповідає.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64951  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Анастасія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вибір принципу розрахунку пружних елементів, що не 
можуть вважатися оболонками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений з метою вирішення питання аналітичного розрахунку 
"нестандартної оболонки" чи конструкції складної форми як збірної 
конструкції. Розглянуті такі питання, як поетапний розрахунок 
пружного елемента різцетримача у вигляді кільцевого пружного 
елемента.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64952  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарінов Сергій Сергійович, Федькін Микита Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис комп'ютерної програми "Challenge"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний додаток з елементами соціальної мережі. Це персональний 
помічник у досягненні успіху. Challenge - це набір завдань, необхідних 
для досягнення поставленої мети, створений певним користувачем і 
опублікований на платній чи безоплатній основі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64953  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Феррара Алла Іванівна  
 

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)  Збірка віршів та пісень "От_Ра_Да_Алла Феррара. 2008-2016"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64954  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонкін Валерій 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 письмовий твір наукового характеру "Концепция 
обоснования стандарта образования в Украине"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено обґрунтування підходу до формування стандарту освіти 
в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64955  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабанцев Тарас Григорович  
 

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 "Друга збірка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64956  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаркевич Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Scale from garment block"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма використовується для розрахунку коефіцієнтів 
масштабування за величинами прибавок до обхвату грудей існуючого 
та проектованого виробів, розмірними ознаками та заданим напрямом 
масштабування.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64957  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Анатолій Іванович (Іллия - Samorodok)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий проект. (Дисертація) "Розробка класифікації визначень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка проведена з метою коррекції визначень при веденні реєстру 
Державною службою інтелектуальної власності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64958  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євгеньєва Лідія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Песни и романсы для взрослых и детей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірці представлені твори, музика до яких написана автором, а також 
її вірші до 15 пісень. На початку збірки представлені такі патріотичні 
пісні як "Моя Україна", "Подільський край". Пісні створені як в ритмі 
вальсу, танго, самби, так і чутливої мелодики. Збірка нараховує 20 
пісень і романсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64959  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамаюнова Валентина Василівна, Берднікова Олена Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"ЗАЛЕЖНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД ФОНІВ 
ЖИВЛЕННЯ ТА ЗРОШЕННЯ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота присвячена дослідженню процесів росту і розвитку рослин 
пшениці озимої сортів Херсонська безоста і Одеська 267 залежно від 
умов вологозабезпечення та фону мінерального живлення, впливу 
зазначених факторів на формування врожайності та якості зерна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64960  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сірош Марія Максимівна  
 

Повне ім'я 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 "Сни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64961  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Слава і Воля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64962  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чекушина Юлія Миколаївна, Перетокін Андрій 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)  Монографія "Промисловий розвиток та інженерне підприємництво 
Донецько-Придніпровського регіону (1880-1917 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чекушина Ю.М. Промисловий розвиток та інженерне 
підприємництво Донецько-Придніпровського регіону (1880-1917 рр.) : 
монографія Юлія Чекушина, Андрій Перетокін; Нац. гірн. ун-т. - Д.: 
НГУ, 2013. - 119 с.  

 

Анотація   

Монографія розрахована на студентів і краєзнавців, які цікавляться 
історією та культурою рідного краю, а також вчених, дослідження яких 
присвячені історії України.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64963  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євгеньєва Лідія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Сад мой райский"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена добірка ліричних віршів, до якої увійшли 152 вірші 
написані як російською, так і українською мовами. Авторка 
розмірковує над сенсом життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64964  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Roy Crank (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Stereoscope"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64965  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабанюк Світлана 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
анализа дат рождения "Карта внутреннего Я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються практично-методичні питання в галузі нумерології, де 
традиційно використовується багато методик, які в тій чи іншій мірі 
дозволяють аналізувати різні аспекти особистості людини.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64966  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Точка отрыва" Книга стихов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В книзі зібрано 333 авторських вірші на різну життєву тематику. Як 
пише автор, ця книга про нього і про того, кого він ще вісім років тому 
не знав. Про того, який вчить бачити і чути навколишній світ в усьому 
його різноманітті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64967  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Мацко Петро Володимирович  
 

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)  Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Знімальна 
мережа та тахеометричне знімання місцевості" з Топографії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основу представлених методичних вказівок покладено узагальнений 
матеріал за такими напрямами: знімальна мережа, зрівноваження 
теодолітних та нівелірних ходів знімальної мережі, тахеометричне 
знімання місцевості, камеральні роботи при інженерно-технічному 
нівелюванні траси, побудова повздовжнього профілю і проектування 
на ньому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64968  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коптюк Роман Миколайович, Рокочинський Анатолій 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)  Стаття "Врахування рельєфу місцевості в прогнозно-оптимізаційних 
розрахунках проектів нового будівництва й реконструкції 
осушувальних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коптюк Р.М., Рокочинський А.М. Врахування 
рельєфу місцевості в прогнозно-оптимізаційних розрахунках проектів 
нового будівництва й реконструкції осушувальних систем // Вісник 
національного університету водного господарства та 
природокористування. - 2011. - № 3 (55). - с. 9-14. 

 

Анотація   

В статті представлені методичні підходи до врахування рельєфу 
місцевості в прогнозно-оптимізаційних розрахунках при обґрунтуванні 
типу і конструкції в проектах нового будівництва й реконструкції 
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осушувальних систем та відповідне інформаційне й програмне 
забезпечення з їх реалізації на ЕОМ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64969  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Оксана Володимирівна, Гайван Ігор Миколайович, 
Макаренко Сергій Юрійович, Мацюк Володимир Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 
"Єдиний державний реєстр онлайн" ("АІС "ЄДР онлайн")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та 
надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, 
відповідно до чинного законодавства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64970  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рокочинський Анатолій Миколайович, Волк Павло Павлович, Паллу 
Людмила Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Обґрунтування конструкції та параметрів дренажу за 
множинними змінними умовами досліджуваного об'єкта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Статтю присвячено вирішенню проблеми обґрунтування конструкції й 
параметрів сільськогосподарського дренажу з урахуванням множинних 
природно-агромеліоративних умов реального об'єкта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64971  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рокочинський Анатолій Миколайович, Волк Павло Павлович, 
Муранов Володимир Георгійович, Шалай Сергій Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оценка эффективности работы дренажа в проектах 
строительства или реконструкции осушительных систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64972  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), літературний 
письмовий твір (поезія)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Лохмопутрики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш вчить дитину правильному ставленню до навколишнього 
середовища, навчає правилам поведінки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64973  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
(дитяча література)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Румумба Умба-Юмба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш привчає дитину до спілкування з оточуючими.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64974  
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Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Рижов Ігор 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)  Науковий твір "Модель зв'язків між загрозами терористичного 
характеру та реакцією суспільства на їх впливи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена ієрархічна модель реагування суспільства на прояв 
виявленої (прогнозованої на вибраний момент часу) загрози 
терористичного характеру, яка дозволяє враховувати класи і типи 
загроз, їх характер, масштаб, спрямування, можливі деструктивні 
наслідки тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64975  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдова Олександра Ігорівна  
 

Повне ім'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 "Хитрий Жук Київ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі зображені центральні вулиці м. Києва, а також основні 
визначні пам'ятки міста (наприклад, Софіївський собор, Майдан 
Незалежності, Золоті ворота, Хрещатик, Михайлівський собор) в 
мальовничому вигляді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64976  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваха Анна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "World Animal Day" ("WAD")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64977  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудирко Андрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Золотий Талант" ("ЗТ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64978  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Олексій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Золотий Талант"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64979  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Юрій Романович, Семергій Григорій 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 "Герої не вмирають"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64980  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочнєва Аліса Олександрівна, Лихова Софія Яківна  
 

Повне ім'я або 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 "Кримінальна відповідальність за здійснення професійної 
діяльності членом екіпажу повітряного транспорту в стані сп'яніння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лихова С.Я., Кочнєва А.О. Кримінальна 
відповідальність за здійснення професійної діяльності членом екіпажу 
повітряного транспорту в стані сп'яніння // Юридичний вісник 
"Повітряне і космічне право". - 2013. - № 1 (26). - с. 145-148. 

 

Анотація   

Аналізується кримінальна відповідальність за злочин, який полягає в 
здійсненні професійної діяльності членом екіпажу повітряного 
транспорту в стані сп'яніння та розглядаються проблеми узгодженості 
в розумінні нормативних конструкцій повітряного і кримінального 
права.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64981  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кумановський Михайло 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 "Проблема предмету злочину, передбаченого ст. 239-2 
Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння землями 
водного фонду в особливо великих розмірах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кумановський М.В. Проблема предмету злочину, 
передбаченого ст. 239-2 Кримінального кодексу України (незаконне 
заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) // 
Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - с. 128-134. 

 

Анотація   

У статті досліджується предмет злочину, передбаченого ст. 239-2 КК 
України. Вивчаються ознаки, за допомогою яких цей предмет злочину 
виділяється з-поміж інших предметів злочинів проти довкілля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64982  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Курс лекцій з кримінального процесуального 
права України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ланцедова Ю.О. Курс лекцій з кримінального 
процесуального права України : навчальний посібник /  
Ю.О. Ланцедова: за наук. ред. О.А. Кириченка. - Миколаїв : Вид-во 
ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. - 328 с. 

 

Анотація   

Викладені програмні положення відповідної навчальної дисципліни із 
розвитком деяких з них у контексті новітнього видового поділу 
правопорушень та юридичної відповідальності, сутності та наукового 
статусу науки антикримінального судочинства за новітньою 
класифікацією юридичних наук, сутності доказів, їхніх базових 
властивостей та особистісних і речових джерел тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64983  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Нова криміналістично-процесуальна послідовність роботи із 
суб'єктивними та об'єктивними джерелами антикримінальних 
відомостей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ланцедова Ю.О. Нова криміналістично-процесуальна 
послідовність роботи із суб'єктивними та об'єктивними джерелами 
антикримінальних відомостей // Юридичний вісник "Повітряне і 
космічне право". - К. : НАУ, 2015. - № 3 (36). - с. 153-157. 

 

Анотація   

Викладена новітня доктрина міждисциплінарної послідовності роботи 
із суб'єктивними і об'єктивними джерелами антикриміналістичних 
відомостей.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64984  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "До питання про види джерел кримінально-процесуального 
права України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малярчук Н.В. / До питання про види джерел 
кримінально-процесуального права України // Судова апеляція: 
Науково-практичний журнал. - 2008. - № 3. - с. 38-43 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64985  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малярчук Назар 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 "Рішення Конституційного суду України: правова природа і 
кримінально-процесуальне значення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малярчук Н.В. / Рішення Конституційного суду 
України : правова природа і кримінально-процесуальне значення // 
Держава і право : зб. наук. праць. - К., 2008. - Вип. 42. - с. 591-597. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано наукові підходи та нормативно-правові акти, 
за результатами чого сформульовано авторське бачення правової 
природи і кримінально-процесуального значення рішень 
Конституційного Суду України щодо встановлення конституційності 
(неконституційності) окремих положень кримінально-процесуального 
закону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64986  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багіров Сергій Рамізович  
 

Повне ім'я або 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 "Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів у 
сфері повітряного транспорту: науково-практичний коментар статті 
277 КК України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Багіров С.Р. Пошкодження шляхів сполучення і 
транспортних засобів у сфері повітряного транспорту : науково-
практичний коментар статті 277 КК України // Наукові праці 
Навчального авіційного університету. Юридичний вісник. Повітряне і 
космічне право. - 2015. - № 4 (37). - с. 5-11. 

 

Анотація   

У статті здійснюється поглиблений науково-практичний коментар 
складів злочинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64987  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихова Софія Яківна  
 

Повне ім'я або 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 "Свобода вероисповедания как объект уголовно-правовой 
охраны по УК Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лихова С.Я. Свобода вероисповедания как объект 
уголовно-правовой охраны по УК Украины // Міжнародний журнал: 
Право і суспільство. - 2015. - № 2. - с. 94-98 

 

Анотація   

У статті проаналізовано європейські стандарти та нормативні акти 
Європейського Союзу, спрямовані на врегулювання суспільних 
відносин у сфері релігії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64988  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибікова 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)  Стаття "Правова експертиза нормативно-правових актів як правова 
категорія та наукова доктрина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рибікова Г.В. Правова експертиза нормативно-
правових актів як правова категорія та наукова доктрина // Наукові 
праці НАУ. Серія Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - 
2013. - №4 (29). - С. 26-30 

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню сучасних наукових поглядів на 
проблему правової експертизи нормативно-правових актів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64989  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибікова 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)  Стаття "Поняття та ознаки правової експертизи нормативно-
правових актів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рибікова Г.В. Поняття та ознаки правової експертизи 
нормативно-правових актів // Молодий вчений. - 2015. - № 4 (19). -  
с. 144-148. 

 

Анотація   

Стаття присвячена визначенню поняття. При визначенні поняття 
враховано специфіку правотворчої діяльності органів державної влади. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64990  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощина Інна 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 "Наркоманія: стан і проблеми боротьби з нею (сучасна 
парадигма)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рощина І.О. Наркоманія: стан і проблеми боротьби з 
нею (сучасна парадигма) // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - 
№ 2. - с. 175-180. 

 

Анотація   

У статті досліджується стан наркоманії в Україні, причини та умови, а 
також заходи боротьби з нею.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64991  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багіров Сергій Рамізович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного 
транспорту (ст. 276 КК України): науково-практичний коментар"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Багіров С.Р. Порушення правил безпеки руху або 
експлуатації повітряного транспорту (ст. 276 КК України): науково-
практичний коментар // Наукові праці Національного авіаційного 
університету. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - 
№ 1 (34). - с. 5-12. 

 

Анотація   

У статті здійснюється поглиблений науково-практичний  коментар 
складів злочинів, що містяться у статті 276 КК України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64992  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодосієнко Анна 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 "Кримінологічна характеристика особливості, що стала на 
шлях екстремізму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тодосієнко А.О. Кримінологічна характеристика 
особливості, що стала на шлях екстремізму // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету (Серія: "Юриспруденція"). - 
Одеса : 2014. - № 11. (Т.2). - с. 97-100. 

 

Анотація   

У статті розглядається актуальне питання, пов'язане з аналізом 
сучасного екстремізму та кримінологічної характеристики особистості, 
що стала на цей шлях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64993  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихова Софія Яківна  
 

Повне ім'я або 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 "Кримінальна відповідальність за порушення безпеки 
людини за законодавством держав-учасниць Європейського Союзу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за 
порушення безпеки людини за законодавством держав-учасниць 
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Європейського Союзу: монографія / С.Я. Лихова. - К. : Ред. журн. 
"Право України" : Х. : "Право", 2013. - 96 с. 

 

Анотація   

Досліджується зміст науково-правового феномена "безпека людини", 
його компонентні складові.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64994  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочнєва Аліса Олександрівна, Лихова Софія Яківна  
 

Повне ім'я або 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 "Угон або захоплення повітряного судна (ст. 278 КК України): 
аналіз складу злочину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кочнєва А.О., Лихова С.Я. Угон або захоплення 
повітряного судна (ст. 278 КК України) : аналіз складу злочину // 
Охорона прав та законних інтересів людини і громадянина : 
національний та міжнародний досвід : збірник наукових праць / за заг. 
ред. С.Я. Лихової. - Київ, 2015. - с. 78-85. 

 

Анотація   

У статті розкривається кримінальна відповідальність за угон або 
захоплення повітряного судна згідно КК України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64995  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодосієнко Анна 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 "Профілактика екстремізму в молодіжному середовищі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тодосієнко А.О. Профілактика екстремізму в 
молодіжному середовищі // Науковий вісник Національної академії 
внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (96). - с. 52-57. 

 

Анотація   

У статті здійснено аналіз профілактики молодіжного екстремізму в 
Україні. Розкрито загально соціальний та спеціальний рівні 
профілактики цього феномена кримінальних правопорушень.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64996  
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Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганій Світлана Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методологія формування культури професійно-правового 
спілкування майбутніх юристів у процесі фахової підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Циганій С.О. Методологія формування культури 
професійно-правового спілкування майбутніх юристів у процесі 
фахової підготовки // Наукові записки Рівненського державного 
гуманітарного університету. - 2015. - № 12(55). - с. 393-401. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64997  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощина Інна 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 "Теоретичні та практичні проблеми термінології у 
кримінальному праві України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рощина І.О. Теоретичні та практичні проблеми 
термінології у кримінальному праві України // Збірник наукових праць 
"Охорона прав та законних інтересів людини і громадянина : 
національний та міжнародний досвід". - 2015. - с. 45-54. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64998  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кумановський Михайло 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 "Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 2392 КК 
України: точність на повнота визначення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кумановський М.В. Об'єктивна сторона злочину, 
передбаченого ст. 2392 КК України: точність та повнота визначення // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету "Право". - 
2013. - № 22. - с. 46-51. 

 

Анотація   

У статті досліджується об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 
239-2 КК України. Здійснений аналіз її законодавчого визначення на 
предмет точності та повноти опису. Сформульовано авторське бачення 
форм об'єктивної сторони простого (основного) складу незаконного 
заволодіння землями водного фонду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  64999  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганій Світлана Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Доцільність наукового дослідження проблеми формування 
культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у 
процесі фахової підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Циганій С.О. Доцільність наукового дослідження 
проблеми формування культури професійно-правового спілкування в 
майбутніх юристів у процесі фахової підготовки // Нові технології 
навчання. Матеріали VI Міжнародного семінару "Новітні педагогічні 
технології у світлі духовних цінностей європейської цивілізації". - 2014. - 
№ 83. - с. 270-274. 

 

Анотація   

Актуальність даної проблеми визначено з огляду на особливості 
функцій юриста, їх реалізацію в процесі контактів з різними групами 
осіб, аспектність її дослідження педагогічною наукою, наявність 
суперечностей у фаховій підготовці майбутніх юристів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65000  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко 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)  Науковий твір "Розробка методики навчання лексики та граматики 
англійської мови з урахуванням українського лінгвістичного 
менталітету. Основні тези" ("Development of Methodology of English 
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Grammar and Vocabulary Teaching Based on Ukrainian Linguistic 
Mentality Approach. Basic Thesis")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65001  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шальов Роман Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Технологія продаж, заснована на теорії ймовірності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова технологія продажів, заснована на теорії ймовірності, в основу 
якої покладений принцип, відповідно до якого особа стає учасником 
аукціону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65002  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манюк Любов Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "MORE ENGLISH FOR MEDICAL STUDENTS"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складений відповідно до типової програми із дисципліни 
"Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентів ІІІ 
курсу медичних факультетів вищих навчальних закладів IV рівня 
акредитації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65003  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поян Владислава Русланівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

119 

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 (романс) "Весна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65004  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поян Владислава Русланівна  
 

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 (пісня) "Любіть Україну!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65005  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поян Владислава Русланівна  
 

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 (п'єса) "У стилі танго"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65006  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поян Владислава Русланівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту (п'єса) "Зірка сходу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65007  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодоров Михайло 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 "FACTUM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65008  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Синиця Олена Володимирівна, Дубін 
Руслан 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 "Ветеринарно-санітарне забезпечення профілактики і 
ліквідації туберкульозу сільськогосподарських тварин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ветеринарно-санітарне забезпечення передбачає передезінфекційну 
механічну очистку об'єктів тваринництва з визначенням її якості, а 
також знезараження одягу обслуговуючого персоналу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65009  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радзішевська Євгенія Борисівна, Васильєв Леонід Якович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва 
Національної Академії медичних наук України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Програми лікування онкологічних хворих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мультинозологічна база даних складається з більш ніж 80 
інформаційних таблиць та містить понад 160 різноманітних 
характеристик перебігу та лікування онкологічних захворювань. У 
формалізованому вигляді зберігається детальний опис характеристик 
всіх ланок лікувального процесу. Висвітлюються професійні аспекти 
променевого та хіміолікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65010  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большаков Володимир Іванович, Волчук Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Способ определения усталости металла, 
основанный на оценке фрактальной размерности его дислокационной 
структуры"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі запропоновано застосовувати для підвищення точності 
прогнозу циклічної напруги металу теорію фракталів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65011  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большаков Володимир Іванович, Волчук Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Оптимізація хімічного складу чавунних 
валків виконання СПХН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі запропоновано для підвищення якості валків застосувати 
підхід, що базується на оптимізації їх хімічного складу шляхом 
реалізації модифікованого варіанта активного експерименту з 
використанням прямих експериментів, експертної оцінки та 
статистичних даних, отриманих на основі аналізу літературних джерел. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65012  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джамаладінова Сусана Алімівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "1944"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65013  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борищук Володимир Олександрович, Пономаренко Микола 
Семенович, Аугунас Сабіна Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Губський Іван Максимович"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це розповідь про життєвий та професійний шлях талановитого 
організатора фармацевтичної справи, вченого і педагога.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65014  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свінціцький Анатолій Станіславович, Мойсеєнко Валентина 
Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

123 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Діагностика та лікування хвороб 
нирок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65015  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мойсеєнко Валентина Олексіївна, Манжалій Еліна Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Досвід застосування препарату Гепадиф® у лікуванні 
печінкової енцефалопатії при хронічних захворюваннях печінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65016  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімохіна Тетяна Олександрівна, Борисенко Анатолій Васильович, 
Бичкова Ніна Григорівна, Лісяний Микола Іванович, Тимохіна 
Валентина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Рівень цитокінів у вагітних жінок із залізодефіцитною 
анемією та генералізованим пародонтитом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65017  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімохіна Тетяна Олександрівна, Борисенко Анатолій Васильович, 
Бичкова Ніна Григорівна  
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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 "Стан системного імунітету та цитокінового статусу у 
невагітних жінок із залізодефіцитною анемією та супутнім 
генералізованим парадонтитом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65018  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімохіна Тетяна Олександрівна, Бичкова Ніна Григорівна, Гужевська 
Наталія 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)  Стаття "Features of humoral immunity in pregnant women with or 
without some dental disease and iron deficiency anemia"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65019  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базелінський Антон Сергійович, Беркалов Артьом Олексійович  
 

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 мінісеріалу "Геном программиста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сорокарічний науковець-комп'ютерник вступає у боротьбу за вигідний 
контракт, який змінює його життя і приводить до відкриття, яке може 
змінити світ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65020  
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Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маландій Даніїл Михайлович, Смоляр Юрій Юрійович, Головко Олег 
Олександрович, Сухонос Олег Вікторович, Поляков Леонід Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Державні закупівлі 1.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Державні закупівлі, проведення ектронних торгів, електронний 
документообіг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65021  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бартєнєва Юлія Вадимівна (Yulia Barteneva)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твое имя Любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65022  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харлап Костянтин Анатолійович, Харлап Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сайт кафедри телекомунікаційних систем 
Національного авіаційного університету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма створена з метою інформування студентів, абітурієнтів 
та викладачів кафедри телекомунікаційних систем. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65023  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півень Олександр Іванович (Пивень Александр Иванович)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розповідь "Человек Пришел с Войны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65024  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Субоч Борис Михайлович, Федченко Святослав Йосипович, Бєлєнков 
Роман Борисович  

 

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 короткометражних документальних історичних фільмів 
"Перемоги України" Фільм 1, фільм 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65025  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комов Віталій Володимирович, Гусаров Микола Васильович, Стацюра 
Надія Іванівна, Калініченко Михайло Володимирович, Козирь 
Михайло Олександрович, Євтушенко Ігорь Володимирович, Гуцол 
Людмила Яківна, Хмеловський Владислав 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)  Літературно-письмовий твір "Концепція формування територіальної 
громади (м. Київ)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Формування у людей свідомості громадянина і господаря, спільного 
здійснення місцевого самоврядування безпосередньо тереторіальною 
громадою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65026  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ізгорева Катерина Петрівна (Катарина Из. / Кицюня Хан)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів та текстів для пісень "Все це я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з 46 віршів та текстів для пісень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65027  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Олена Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Квіткове натхнення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли картини: "Соняшна квітка", "Кульбабки акрил", 
"Цвіт яблуні", "Пролісок", "Роза кохання", "Фестиваль орхідеї", 
"Анютины глазки", "Піони".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65028  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пірак Наталія Ігорівна, Безсмертна Вікторія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художнє оформлення записника "DRESS ME"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65029  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Олександр Васильович, Рассказов Олександр Олегович, 
Гнєдаш Сергій Вікторович, Левківський Сергій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Аналіз 
напружено-деформованого стану товстостінних анізотропних 
циліндричних оболонок, схильних до локального впливу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудовано два підходи до дослідження напружено-деформованого 
стану товстих анізотропних циліндричних оболонок із застосуванням 
поліномів та  застосуванням поліномів і розв'язком системи 
диференціальних рівнянь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65030  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орленко Микола 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)  Книга "Михайлівський Золотоверхий монастир. Методичні засади і 
хронологія відтворення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65031  
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Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орленко Микола 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)  Книга "КОНСЕРВАЦІЯ І РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ'ЯТОК 
АРХІТЕКТУРИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65032  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орленко Микола 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)  Книга "Свято-Володимирський собор в Херсонесі. Методичні засади і 
хронологія відтворення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65033  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орленко Микола 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)  Книга "Успенський Собор Києво-Печерської Лаври. Методичні засади 
і хронологія відтворення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65034  
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Дата реєстрації авторського права  21.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єв Ігор Вячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів 
"Cappresso"  ("Cappresso You Choice of Best COFFEE MOOD")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65035  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зацерковський Олександр Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "handy boo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65036  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джадалла Мохаммед  
 

Повне ім'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 "ИМПЕРИЯ 
КАЛЬЯНОВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65037  
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Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "PERFECTym"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65038  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юзьків Остап 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)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів 
"ELEYUS" ("ELEYUS bettеr with us", "ELEYUS 3D Styler", "ELEYUS з 
нами краще")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65039  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юзьків Остап Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "MOUSSON"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65040  
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Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрій Писаренко (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)  Історичний роман "Вірний присязі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Його називали контрреволюціонером, старорежимним генералом, 
реакціонером, звинувачювали у зраді. За ним полювали 
білогвардійські та більшовицькі агенти, плелися числені інтриги. 
Легендарного командира і творця добровольчої Запорізької дивізії 
полковника Петра Болбочана ненавиділи чорні, білі, червоні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65041  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній твір "Несуществующий государь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розповідається про дії, які відбуваються зараз в Україні, та як 
вони впливають на долю людей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65042  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцу Олег (Нutsu Aleh)  
 

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 "Moto Riders Universe" ("MRU")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65043  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доренський Микола Юрійович  
 

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 наукового характеру з картою "Версия отрезка 
маршрута войска Игоря Святославовича и местонахождения рек 
Сальницы, Сюурлий, Каялы, половецкого города Шарукань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано неописаний раніше маршрут походу Ігорева війська і 
місця битви на підставі наявних джерел.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65044  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репях Олександр 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 "MicroGisMap"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма пердставляє географічно-інформаційний веб-портал 
(геопортал).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65045  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репях Олександр 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 "MicroGisTrack"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

GPS/система моніторингу рухомих об'єктів - призначена для постійого 
ведення моніторингу переміщень і станів рухомих об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65046  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городов Олександр Вікторович (Gamot), Морозов Артем Андрійович, 
Ганшин Сергій Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Де ми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65047  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Благодійна організація "Благодійний фонд "Життя в усій красі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Єдиний реєстр хворих на легеневу гіпертензію України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65048  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Индивидуальный боевой дрон" ("ИБД")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65049  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дупляк Іван Ярославович, Бахматюк Богдан 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 "Програма для розрахунку вольт-фарадних 
кривих та коефіцієнта міжатомної взаємодії" ("Програма "Cp-
U_g<>0_program")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний засіб призначений для кількісного та якісного аналізу 
експериментальних гальваностатичних розрядних кривих з метою 
отримання Вольт-Фарадних залежностей для зразка, та визначення 
коефіцієнта міжатомної взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65050  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недін Валентин Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Система управління контентом 
"W#CMS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є платформою для створення та управління Інтернет-
системами різної складності, такими як Інтернет-магазини, електронні 
каталоги, електронна бібліотека, системи обліку, спеціалізовані 
системи управління тощо.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65051  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугров Андрій Валентинович  
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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 "Дві пісні під гітару"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65052  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородська Кароліна Олегівна  
 

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 "Небокрай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли пісні: "Небокрай", "Твои глаза", "Просто уйти", 
"Гром среди ясного неба".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65053  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородська Кароліна Олегівна  
 

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 "Честно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли пісні: "Честно", "Сумасшедшая".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65054  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Спосіб 
диференційованої м'язово-емоційної корекції (ДМЕК)" ("Спосіб 
ДМЕК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спосіб належить до галузі фізичної реабілітації і може бути 
використаний для профілактики і лікування неврологічних проявів 
дегенеративно-деструктивних ушкоджень хребта в процесі 
лікувального масажу та лікувальної фізичної культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65055  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котелевський Володимир Іванович, Бабко Вадим Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма MPF (ментальність, 
психоемоційність, функціональність) - програми діагностики 
психосоматичного стану студентської молоді в системі превентивної 
фізичної реабілітації вертебральної патології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65056  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенко Павло Григорович  
 

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 "Подорож у почуття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір - узагальнення почуттів особистості, які співзвучні і притаманні 
кожній людині, де кожен знайде відгук у серці на свої переживання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65057  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Облікове забезпечення оборонних функцій лісів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для реалізації оптимальних оборонних функцій лісів потрібна 
адекватна інформація, яку може надати лише бухгалтерський облік. 
Облікове забезпечення оборонних функцій лісів базується на 
розробленому доповненні до плану рахунків бухгалтерського обліку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65058  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винограденко Світлана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Соціальний проект "Проект створення центру 
спеціалізованої стоматологічної допомоги та медико-психологічної 
реабілітації і підтримки людей з особливими потребами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою проекту є сприяння підвищенню якості життя людей з 
особливими потребами (інвалідів), зокрема дітей-інвалідів, шляхом 
надання їм послуг з якісного стоматологічного обслуговування та 
соціальної адаптації на базі спеціалізованого центру стоматологічної 
допомоги і медико-соціальної реабілітації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65059  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка навчальних усних творів "Educational films "911" (publications 
till 2015)" ("911" by Naumov O.G.")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65060  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зима Олександр Григорович, Голуб Марія Олексієвна  
 

Повне ім'я або 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 "Удосконалення методів оцінки потенціалу 
екологічного туризму а Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений підхід для визначення потенціалу екологічного туризму 
на території природно-заповідного фонду шляхом оцінки різних 
критеріїв. На основі цих критеріїв була розроблена формула 
обчислення коефіцієнта потенційної цінності екотуризму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65061  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тельнік Дмитро Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна реалізація арифметичної гри на 
папері "Море чисел"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть гри полягає в тому, що учасники обирають діапазон цілих чисел 
та розставляють даний діапазон по горизонталі та вертикалі, по суті 
"стріляють" по полю супротивника, відкриваючи певну цифру. Виграє 
той гравець, хто перший розгадає, в якому порядку стоїть вказаний 
діапазон по горизонталі та вертикалі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65062  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вознюк Людмила Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник для фахівців та батьків дітей з порушеннями 
психофізичного та мовленнєвого розвитку "Авторська методика 
"Мультибол+"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Початковий етап групової роботи з дітьми раннього та дошкільного 
віку (2-6 р.) з психомовленнєвими та руховими порушеннями 
(переважно хлопчиками), що ставить за мету ранній вплив на 
нормалізацію процесів їх коркової нейродинаміки та формування 
психологічних передумов мовленнєвої діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65063  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балик Надія Романівна, Габрусєв Валерій Юрійович, Шмигер Галина 
Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний курс "Технологія 
дистанційного он-лайн навчання" ("Техноголія дистанційного он-лайн 
навчання")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електроний курс змодельовано як відкриту модель асинхронного 
індивідуального навчання у віртуальному освітньому середовищі. 
Навчальний матеріал подається в рамках суб'єкт-суб'єктної 
комунікації викладача та слухача курсу, передбачає інтенсивну 
взаємодію між ними з використанням комунікаційних технологій 
віртуального середовища.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65064  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбатюк Роман Михайлович, Кабак Віталій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до 
професійної діяльності засобами комп'ютерних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено аналіз стану готовності майбутніх інженерів-педагогів до 
використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності; 
обґрунтовано інноваційні педагогічні технології навчання та їх місце в 
розвитку професійно-педагогічного мислення студентів вищого 
навчального закладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65065  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаревцева Катерина Віталіївна  
 

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 програми для телебачення "Счастье быть семьей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Допомогти самотнім жінкам-матерям з маленькими дітьми віком від 
народження до 10 років, самотнім вагітним жінкам знайти чоловіка та 
батька для створення сім'ї.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65066  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогончук Василь Сергійович  
 

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 створення 
моделей електричної мережі в ПЗ PowerFactory на основі даних EXCEL 
в форматі SLAMO"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65067  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогончук Василь Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма аналізу уставок 
релейного захисту електричних систем Protection SCAN"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65068  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стогній Борис Сергійович, Кириленко Олександр Васильович, 
Павловський Всеволод Віталійович, Сопель Михайло Федорович, 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович, Стелюк Антон Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма моделювання системи 
протиаварійної автоматики енергосистеми зі значною часткою 
відновлювальної генерації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65069  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Єлизавета Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮ МЕДІА СОФТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс TELEO" 
("TELEO")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65070  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

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  Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Центр внедрения информационной технологии 
автоматизации управления дискретными технологическими и 
информационными процессами (ИТ АУ ДТИП) / Implementation center 
of information technology of automation of control of discrete technological 
and information processes (IT AC DTIP)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів являє собою текстовий і графічний контент на двох 
мовах: російській та українській, однойменного сайту, призначеного 
для впровадження вищевказаної технології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65071  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

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  Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Центр продвижения информационной технологии 
автоматизации управления дискретными технологическими и 
информационными процессами (ИТ АУ ДТИП) / Promotion center of 
information technology of automation of control of discrete technological 
and information processes (IT AC DTIP)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів являє собою текстовий і графічний контент на двох 
мовах: російській та українській, однойменного сайту, призначеного 
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для публікації в глобальній мережі Інтернет всієї необхідної інформації 
про нову мережеву наукомістку інформаційну технологію 
автоматизації управління дискретними технологічними та 
інформаційними процесами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65072  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

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 "Я хочу быть с тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65073  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I don't want to see you back again"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65074  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектні пропозиції "Храм Різдва Пресвятої 
Богородиці в с. Карапиші Миронівського району Київської області"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ділянка будівництва розташована в адміністративному центрі с. Кара-
пиші Миронівського району Київської обл. та території паркової зони. 
Будівля являє собою тринадцятикупольний храм. Образ будівлі 
вирішено за допомогою традиційних прийомів дерев'яного зодчества.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65075  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федченко Валентин Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтпанорама Плюс 
Плюс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "inCust" ("inCust")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма лояльності покупців за звичайним номером телефону "під 
ключ".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65076  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колчинський Дмитро Володимирович  
 

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 "МІЙ СИН УКРОП"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65077  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір науково-методичного характеру "SMART SCHOOL" з 
питань організації та методичного забезпечення надання освітньої 
послуги за дистанційною формою навчання у сфері загальної середньої 
освіти (надання базової загальної середньої освіти, надання повної 
загальної середньої освіти)" ("SMART SCHOOL. СМАРТ ШКОЛА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система організаційних та методичних засад надання освітньої послуги 
за дистанційною формою навчання у загальнообов'язковому 
навчальному закладі. Концептуальний підхід щодо організації 
навчання за дистанційною формою у загальноосвітньому навчальному 
закладі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65078  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Сергій Анатолійович, Павловська Марина 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Ілюстрація "Consilium medicum"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65079  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Шевчук Владислава Олегівна  
 

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 "Економічна теорія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику комплексно і систематизовано висвітлено 
основні теоретичні, методологічні та практичні аспекти економічної 
теорії, мікроекономіки та макроекономіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65080  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кагарлик Володимир Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "За мечтой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65081  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апасов Сергій Іванович, Стрєльніков Віктор Васільєвіч (Стрельников 
Виктор Васильевич), Маховіков Алєксєй Борісовіч (Маховиков 
Алексей Борисович), Гуляєв Кирило 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 "Система мобільного шифрованого зв'язку 
"Hidden net" ("Hidden net")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє створити мережу мобільного шифрованого зв'язку 
між групою абонентів на основі мереж передачі даних діючих 
операторів мобільного зв'язку і точок доступу в інтернет за технологією 
WiFi.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65082  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берегова Галина Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Українська мова за професійним 
спрямуванням"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник  призначений для студентів аграрних закладів                  
вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення 
теоретичного матеріалу з української мови професійного спрямування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65083  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Іван Миколайович, Джевага Вадим Валерійович, Коваль 
Костянтин Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний код "Семисегментний годинник 
на Arduino"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний код створений для реалізації годинника на  Arduino з 
виводом інформації на семисегментні індикатори. Для використання 
даного програмного коду потрібно мати платформу Arduino Uno та 
програмний пакет Arduino IDE.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65084  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берегова Галина Дмитрівна  
 

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  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник з біофілософії "Біологічні трактати Аристотеля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник започатковує серію видань з біофілософії і знайомить із 
біологією Аристотеля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65085  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
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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 "Не знаю я, не знаєш ти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65086  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

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 "Сину Божий маленький"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65087  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

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)  Колядка "Ой коляда йде"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65088  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

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 "Зима"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65089  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Максим Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вплив біометричних показників рослин і умов 
вирощування на формування урожайності та енергетичний потенціал 
проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі вперше в умовах України подано комплексні дослідження та 
визначено залежності формування врожайності вегетативної надземної 
маси проса прутоподібного (Panicum virgatum L.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65090  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Практичні рекомендації "Використання ставів на торф'яних і піщаних 
ґрунтах для вирощування цьоголітків коропових в умовах півдня 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі встановлено можливість ведення ефективного 
рибництва, а саме вирощування цьоголітків коропових риб як на 
торф'яних, так і на піщаних ґрунтах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65091  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богачов Сергій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історичний детектив "Проклятие Митридата"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Той, хто збагне таємниці давньої Скіфії, Боспорського царства, зможе 
розібратися у загадкових вбивствах, жорстоких зрадах, загибелі 
малайзійського "Боїнга"... Брехня, віроломство та прокляття, що 
мчать один за одним, залишають за собою мертву землю. Хто здатен 
зупинити цей біг?  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65092  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2016  
 

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)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 
"Анкета прикладного дослідження "Батьківських переконань та 
тактик контролю харчової поведінки дітей у ситуації приймання їжі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір дозволяє виявити різноманітні установки (думки, судження, 
уявлення) батьків та інших родичів, що активно приймають участь у 
вихованні дітей, про необхідність контролю харчової поведінки дитини 
та засобів впливу, що застосовуються "у ситуації приймання їжі".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65093  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Андрій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Львівський 
маєток"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65094  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Расін Дмитро 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 "Лейся Песня"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65095  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заворотний Тарас Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-виробниче підприємство "НИВА" у вигляді Товариства з 
обмеженою відповідальністю 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічні умови ТУ У 11.0-19201066-004:2015 "ВИНА 
СЛАБОГАЗОВАНІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65096  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гой Андрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Фармак" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрація, що стосується фармацевтичного виробництва "Схема 
універсальної інтегрованої моделі організації фармацевтичного 
виробництва парентеральних препаратів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюструє схему асептичного виробництва парентеральних лікарських 
форм, розкриває всі технологічні стадії і операції промислового 
виготовлення ін'єкційних лікарських форм в ампулах, флаконах і 
картриджах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65097  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Норіцина Наталія Іванівна, Кужель Вячеслав Миколайович  
 

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 "Робоча навчальна 
програма з науки (дисципліни) "Start-Up: створення та 
функціонування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65098  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чужиков Віктор Іванович, Антонюк Лариса Леонтіївна, Лук'яненко 
Дмитро Григорович, Ільницький Денис Олександрович, Василькова 
Наталія Володимирівна, Кулага Ірина Володимирівна, Барабась 
Дмитро Олександрович, Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівна  

 

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 "Стратегія 
інтернаціоналізації ДВНЗ "Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана" на 2016-2020 роки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65099  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

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)  Оркестровий твір "Театральний фрагмент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65100  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роїк Євген 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 "История искусства (эротика)". Том 1, том 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65101  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Олександр Ігорович, Руденко Юлія Вікторівна, Чомко 
Ростислав Ярославович, Ільченко Максиміліан Леонідович  

 

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 "Григорій Крісс. Двобій заради майбутнього"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Історія Григорія Крісса - 5-разового чемпіона СРСР, 3-разового 
чемпіона світу, единого українського шпажиста, який завоював 
індивідуальне золото на олімпійських іграх (Токіо 1964). У фільмі 
беруть участь видатні спортсмени, серед яких Президент НОК України 
Сергій Бубка і олімпійська чемпіонка з фехтування на шпагах Ольга 
Харлан.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65102  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколов Вячеслав Вікторович, Іда Нірман (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, похідний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Краткое пособие по представительству интересов 
в судах для начинающих, или Судебное представительство для 
чайников (издание второе, дополненное и переработанное)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65103  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздова Ірина Володимирівна, Гончар Юлія Олександрівна, Мацуга 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації "Психолого-педагогічна реабілітація дітей з 
психофізичними вадами в межах індивідуальної програми реабілітації"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У рекомендаціях детально описано емоційні особливості дітей з 
психофізичними вадами дошкільного та молодшого шкільного віку, 
запропоновано модель психолого-педагогічної реабілітації дітей з 
дитячим церебральним паралічем, затримкою психічного розвитку та 
розладами спектру аутизму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65104  
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Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Кінетична коенергія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано універсальний вираз потенціальної енергії і кінетичної 
енергії і коенергії. Розкрито суть кінетичної коенергії і її 
трансформацію в кінетичну енергію. Ця трансформація може бути 
активною (електромагнетизм) або пасивною (гравітація).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65105  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65106  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова Олена Тимофіївна, Ковалець Максим Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Оцінка рівня соматичного 
здоров'я студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Для планування та організації оздоровчого процесу з фізичного 
виховання була створена програма з інформаційною базою особистих 
та фізіологічних даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65107  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федік Леся Юріївна, Гуменюк Лариса 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)  Посібник "Виробничі процеси і обладнання об'єктів автоматизації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить такі основні частини: нормативну, навчальну, 
контролюючу, глосарій та перелік використаної літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65108  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкар Світлана Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Засіяне слово"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поезій включає в себе вірші на різноманітну тематику, написані 
з юності до 2013 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65109  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 поезій "Із сонця променем..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поезій включає в себе вірші на різноманітну тематику, написані 
з юності до 2016 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65110  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

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)  Науково-методичний твір "Енциклопедія Українського Суспільства" 
(вступ, частина 1)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65111  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудченко Володимир Вікторович, Корнбергер Володимир Глібович, 
Марущак Ганна Миколаївна, Дудченко Тетяна Володимирівна, 
Кузьмич Анатолій Олександрович, Шпак Дмитро Васильович, 
Полєнок Андрій 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)  Науково-технічний твір "Технологія вирощування рису на 
краплинному зрошенні в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технологією вирощування рису на краплинному зрошенні передбачено 
оцінку придатності земельних угідь, підготовку ґрунту, строки, способи 
сівби та норми висіву, систему краплинного зрошення, удобрення, 
режим зрошення, підбір сортів рису, систему захисту рису від 
шкідливих організмів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65112  
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Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

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, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "KJ messenger (version 2015 of the year) - 
screenshots, description (ru), logics and design" ("KJ messenger (version 
2015 of the year) logics and design")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить науковий і популярний матеріал, який можна успішно 
використовувати в програмному забезпеченні, для розвитку в 
напрямку масових програм, у тому числі, в програмному забезпеченні 
типу месенджера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65113  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Січ Запорізька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65114  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пересунько Микола 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)  Сценарій "Міський фестиваль хорового мистецтва "Пісня над 
Дніпром" імені Анатолія Авдієвського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Міський фестиваль хорового мистецтва проводиться щорічно на 
співочому полі, що в Печерському ландшафтному парку, в рамках 
святкування Дня Києва 28-29 травня. Організатори фестивалю 
Київський міський центр народної творчості та культурологічних 
досліджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65115  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пересунько Микола 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)  Сценарій "Міський фестиваль хорового мистецтва "Пісня над 
Дніпром"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій проведення Міського фестивалю хорового мистецтва "Пісня 
на Дніпром" на Лівому березі у Печерському ландшафтному парку. 
Захід проводиться Київським міським центром народної творчості та 
культурологічних досліджень щороку на день Києва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65116  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каменський Євген Едуардович  
 

Повне ім'я або 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 "Комплекс технічного радіоконтролю 
радіоелектронних засобів стандарту ІЕЕЕ 802.11 а/b/g/n "Стриж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65117  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каменський Євген Едуардович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

161 

Повне ім'я або 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 "Комплекс технічного радіоконтролю 
радіоелектронних засобів широкосмугового діапазону "Фронт-2МF"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65118  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каменський Євген Едуардович  
 

Повне ім'я або 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 "Радіохвильовий цифровий приймач 
"Дельфін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65119  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каменський Євген Едуардович  
 

Повне ім'я або 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 "Модуль ідентифікації радіо електронних 
засобів цифрового стільникового зв'язку "Condor"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65120  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіноповість "Загадочный город Шарлота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65121  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Павло Олександрович (Люцифер Бесоявленский)  
 

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)  Книга "Псалтырь Диавола"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це авторська збірка чаклунських псалмів Сатани окультного філософа 
Люцефера Бесоявленського (в миру, Нестеренко Павла 
Олександровича). 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65122  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Загальна 
структура, мета та інформаційне наповнення творів 
"ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ "ЭКОНОМИКО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА ОБЛАСТИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі викладено інформацію, що надає споживачам узагальнену 
аналітичну інформацію про структуру влади, структуру економіко-
політичної еліти, релігійних груп, особливості бізнес-зв'язків, бізнес-
інтересів та взаємодії представників бізнес-структур в певному регіоні 
України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65123  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Загальна 
структура, мета та інформаційне наповнення творів "ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РЕГИОНА УКРАИНЫ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі викладено інформацію, що надає споживачам узагальнену 
аналітичну інформацію про фінансово-промислові групи у певному 
регіоні  України, їх структуру, аналіз ключових організацій та осіб, 
зміни у групі після політичних виборів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65124  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

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  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру  "Современные 
технологии выхода  украинских компаний на рынки Евросоюза"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі викладено інформацію про шлях підготовки, реалізації та 
виходу українських компаній - експортерів та імпортерів, на ринки 
Євросоюзу. Відмінні особливості ринків збуту, стандарти та нормативні 
вимоги Євросоюзу щодо якості українських товарів та послуг, аналіз 
вигод, нових можливостей для бізнесу, ризики безпеки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65125  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сябрук Ігор Миколайович, Бейлінов Давид Олександрович, Воловик 
Ігор Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система тестування (версія 2.0)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65126  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепанова Ольга Миколаївна  
 

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 сценаріїв для дитячого анімаційного серіалу "Мама спешит 
домой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитячий серіал про пригоди маленького хлопчика, його кімнатного 
дракона та батків (тата і мами). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65127  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любарова Ганна Петрівна (Любава)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений музичний твір з текстом під назвою "Prison"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складений музичний твір з текстом, що складається з трьох частин: 
"Prison", "Rememberin' ", "Horario de oficina".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65128  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніченко Володимир Сергійович, Кравчук Ігор Олександрович, 
Якуненко Геннадій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Маркет+ CashDesk"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс призначений для автоматизації роздрібної 
торгівлі. Функціональні мoжливості: реєстрація операцій продажу 
товарів; керування фіскальним реєстратором, повний аудит дій 
касира.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65129  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Сергій Анатолійович, Павловська Марина 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "СМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65130  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

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 "Компаративный анализ услуг по управлению 
активами институциональных инвесторов"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто показники результатів діяльності фінансових 
посередників, що здійснюють управління активами інституційних 
інвесторів. Запропоновано індикатори компаративного аналізу послуг з 
управління активами.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65131  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярьова Наталія Володимирівна, 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 "Критерії ефективності та результативності надання 
фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто ефективність та результативність надання 
фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів в 
Україні.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65132  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біллі (Білл) Шепард, Billy (Bill) Shepherd, Владимир Вікторович, В.В., 
В.О., V.O. (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 "ДиДи (Часть 2) Рондо "Акула в сетях" (Перелистывая 
газеты)" ("ДиДи2 Рондо")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молодий крупний бізнесмен, знаний як ДіДі - DD (перші букви його 
ініціалів), вирішує балотуватись на посаду мера Великого Міста. 
Однак, журналісти та недоброзичливці прагнуть витягнути на 
поверхню таємниці його минулого.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65133  
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Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харлап Костянтин Анатолійович, Харлап Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Портал новин у сфері економіки, створений 
на базі протоколу HTTP"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма створена з метою інформування експертів та суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності про новини та події у сфері 
економіки, торгівлі та експорту. Програмне забезпечення створене з 
унікальним дизайном та має легкий і зрозумілий веб-інтерфейс та 
гнучку адміністративну панель.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65134  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харлап Костянтин Анатолійович, Харлап Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сайт Екшин камер Sj Cam розроблений з 
використанням сучасних телекомунікаційних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма створена з метою ознайомлення користувачів з 
камерами нового покоління Sj Cam та їх характеристиками.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65135  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Мі-Мі-Мі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65136  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веліжанін Олександр Геннадійович (Велижанин Александр 
Геннадьевич)  

 

Повне ім'я або повне 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 взаємодопомоги населення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для координації дій людей по створенню груп, 
для надання фінансової взаємодопомоги один одному.  Програма 
дозволяє кожному користувачеві створювати особистий гаманець; 
вводити і виводити кошти з віртуального гаманця; ініціювати 
голосування користувачів з анонімізацією учасників; здійснювати 
розрахунки голосів користувачів для визначення переможців і розподіл 
коштів між ними. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65137  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "МИР ИНТИМА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка являє собою три зображення, призначених для використання в 
якості торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65138  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турпак Сергій Миколайович, Грицай Сергій Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для побудови контактних графіків 
транспортного обслуговування виробничих підрозділів металургійного 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу побудови та аналізу 
кантактних графіків транспортного обслуговування виробничих 
підрозділів металургійного підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65139  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Табунщик Галина Володимирівна, Каплієнко Тетяна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека методів діагностики засобів 
бездротової передачі даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розпізнавання маячків за допомогою 
Android пристрою, надає можливість перегляду отриманих значень 
виміряної відстані між маячком та пристроєм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65140  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхов Артем Євгенович, Ободяк Віктор Корнелійович, Бойко 
Павло Геннадійович  

 

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 "Vortex Granulator"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку гідродинамічних характеристик 
руху потоків у робочому просторі вихрового гранулятора з вихровим 
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псевдозрідженим шаром та змінною за висотою площею поперечного 
перерізу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65141  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Євгенія Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Суффиксальные 
отсубстантивные прилагательные-неологизмы в современном 
украинском языке"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті з'ясовано структурно-семантичні особливості нових 
суфіксальних відсубстантивних прикметників сучасної української 
мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65142  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Технологічні інновації у визначенні чистоти доїльного 
обладнання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі передбачано використання пристрою та способу для 
визначення якості очищення зовнішньої поверхні молокопроводів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65143  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Отримання високосортного молока на основі 
застосування інноваційних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Данні інноваційні технології передбачають використання розробленого 
способу гігієнічної антисептики рук працівників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65144  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Лариса Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ризик у логістичній системі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються різні авторські підходи до групування ризиків у 
логістичній системі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65145  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Торкаюсь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65146  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Тінь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65147  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Тиха війна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65148  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ти кажещ "Ні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65149  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Стіна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65150  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Старий Діафільм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65151  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Рідний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65152  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Євген Миколайович, Мерлак Олена Валентинівна  
 

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 "Конкурсний відбір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма являє автоматизовану систему конкурсного 
відбору абітурієнтів під час проведення вступної компанії ВНЗ. 
Програма призначена для автоматичної побудови рейтингових списків 
вступників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65153  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна, Аджікаєв Олег 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)  Музичний твір з текстом "Вставай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65154  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна, Аджікаєв Олег 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)  Музичний твір з текстом "Лети"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65155  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна, Аджікаєв Олег 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)  Музичний твір з текстом "Розкрию Обійми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65156  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна, Аджікаєв Олег 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)  Музичний твір з текстом "Загублений час"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65157  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "На Дні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65158  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

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 "Замало слів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65159  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Люблю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65160  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Візаві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65161  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Поряд"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65162  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Обираю мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65163  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не так"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65164  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Приймати себе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65165  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Квіти з неба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65166  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Йдемо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65167  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Падаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65168  
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Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Непотрібна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65169  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Невипадково"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65170  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "До кінця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65171  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Вір собі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65172  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не одна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65173  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Other Ghost"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65174  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Прощаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65175  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "ZaЖиве"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65176  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Боже, Вільна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65177  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "В Собі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65178  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Відлітай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65179  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Відпускай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65180  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хром'як Христина Юріївна  
 

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 "Відчуваю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65181  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколов Дмитро Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Воспоминание - ты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про розлучення двох людей, для яких спогади про минуле 
кохання дуже цінні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65182  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Мстислав Євгенович, Стороженко Ігор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вивчення фармокінетики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено для моделювання фармокінетичних процесів. 
Об'єктом дослідження є процеси всмоктування і виведення речовин з 
організму людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65183  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Григорій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методика оцінки вольових якостей 
студентів у навчальному процесі з фізичного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65184  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Черняк Олександр Іванович  
 

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 "Моделювання універсальних адитивних 
перетворень в АМ-системах числення" ("UAL Transform")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Клас АМ-систем числення об'єднує позиційні надлишкові системи 
числення з природним порядком ваг та з адитивним і 
мультиплікативним співвідношеннями між вагами розрядів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65185  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березюк Олег Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний стенд для виконання 
лабораторної роботи "Дослідження виробничого шуму" ("OP LR 5")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконувати лабораторну роботу "Дослідження 
виробничого шуму" з дисципліни "Основи охорони праці", імітуючи 
відповідний лабораторний стенд, з можливістю збереження результатів 
в текстовому форматі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65186  
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Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штовба Сергій Дмитрович, Галущак Анастасія Володимирівна  
 

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 "Розрахунок критеріїв навчання нечіткого 
класифікатора" ("FCLC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розраховує значення 5 критеріїв навчання нечіткого 
класифікатора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65187  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіянов Олександр Ілліч  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник методичних вказівок "Завдання для самостійної роботи з 
будівельних конструкцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено порядок виконання самостійної роботи з дисципліни 
"Будівельні конструкції". Наведено теоретичні відомості, порядок 
виконання роботи, контрольні запистання.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65188  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіянов Олександр Ілліч  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Металеві конструкції. Розрахунок і 
конструювання елементів каркаса виробничої будівлі програмними 
засобами "ЛИРА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто послідовність комп'ютерного моделювання і створення 
робочих креслень. Зображено підбір перерізів елементів і виконанні 
перевірки за граничними станами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65189  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Правила гри "Удари по воротах (командні)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує гру з м'ячем, в якій змагатимуться пробивальники та 
воротарі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65190  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Лариса Станіславівна, Кучеренко Тетяна Юріївна   
 

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  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програма розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного 
віку засобами фольклору "Магія народного слова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головною метою програми є інтенсивний розвиток зв'язного мовлення 
у дітей старшого дошкільного віку засобами фольклору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65191  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакоза Сергій Леонідович, Півторак Діана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 "Потоковий алгоритм обчислення варіацій 
Аллана"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма, яка дозволяє виконати розрахунок значень 
варіацій одночасно з циклом зчитування даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65192  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоров Дмитро Геннадійович, 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 "Програма для керування двовісною 
платформою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює зчитування інформації з аналогового 
акселерометра по двох осях і формує відповідні керуючі сигнали на два 
сервоприводи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65193  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко В'ячеслав Андрійович, Цибульник Сергій Олексійович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма зчитування, запису, передачі та 
відображення вібраційних параметрів об'єкта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму для візуального відображення даних з 
трьохосьових акселерометрів та гіроскопа на графіках, в таблиці та на 
тривимірній моделі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65194  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапегін Олександр Миколайович, Бугайов Дмитро Віталійович, 
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 "Інтегрування алгоритму орієнтації методом 
Рунгу-Кутта"   

 

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 
методами Рунге-Кутта другого і четвертого порядків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65195  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бех Іван Дмитрович, Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко 
Володимир Степанович, Страшко Станіслав Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи здоров'я" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до програми з основ здоров'я для учнів 
8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65196  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Статут 
"Академія козацького самоврядування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Академія козацького самоврядування є установою, що реалізує освітні 
програми з використанням культурно-історичних традицій 
українського народу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65197  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Олександр 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)  Графічне зображення "Знамено "Громади України" ("Громади 
України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення розміром по довжині 15000 мм, по ширині 300 мм. 
Розділено на дві рівні частини по довжині. Верхня частина жовта, 
нижня частина синя. Посередині зображено образ пташки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65198  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Конституція Общин України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблено на основі тисячолітнього буття родів на території 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65199  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Олександр 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)  Графічне зображення обкладинки "Паспорт козацький"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65200  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

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 "The Winter"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65201  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

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 "The New Year Snow"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65202  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Олександр Васильович  
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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 "Логотип "Каргопромтранс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65203  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 

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 "Залишатися собою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65204  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 

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 "Це козацький табір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65205  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сас Ірина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Застосування методу DEA в оціннюванні та аналізі 
ефективності концентрації виробництва в аграрних підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначена технічна ефективність за методом DEA аналізу для 
аграрних підприємств за факторами вцілому по підприємству.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65206  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Природничо-ринкова концепція управління в аграрних 
підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто сучасні концептуальні підходи щодо управління аграрними 
підприємствами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65207  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масалітіна Ольга Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Корабель уяви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це історія про неймовірні пригоди звичайної дівчинки Аліси та її 
друзів в нашому захоплюючому Всесвіті, а також твір, що пропагує 
сімейні цінності і любов до рідної землі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65208  
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Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєєв 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 "Finova Connect"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65209  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малошок В'ячеслав Володимирович  
 

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 "Початок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65210  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Дядюк Марина Анатоліївна, 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)  Науковий твір "Методические рекомендации по оценке и 
прогнозированию риска предприятий торговли"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації призначені для проведення комплексної 
оцінки та прогнозування операційного та фінансового ризику 
підприємств торгівлі на основі розрахунково-аналітичного методу з 
використанням технології комплексного дослідження операційно-
фінансового левериджу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65211  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Чатченко Ольга Євгенівна, 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 "Оцінка рівня використання можливостей реалізації 
попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу 
оцінки рівня реалізації попиту на продукцію підприємства 
ресторанного господарства, який базується на застосуванні розробленої 
матриці "Відповідності".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65212  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Чатченко Ольга Євгенівна, 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 "Оцінка попиту на продукцію підприємств 
ресторанного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу 
комплексної оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного 
господарства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65213  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Чатченко Ольга Євгенівна, Зубков Сергій 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Совершенствование ассортиментной структуры 
предприятия ресторанного хозяйства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації передбачають формування найбільш 
оптимальної асортиментної структури продукції (послуг) за рівнем 
прибутковості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65214  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Чатченко Ольга Євгенівна, Зубков Сергій 
Олександрович, 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)  Науковий твір "Оцінка перспектив розвитку підприємств 
ресторанного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу 
визначення стратегічної конкурентної групи підприємства та його 
позиціонування у межах цієї групи за матрицею "Рівень попиту/Рівень 
націнки".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65215  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

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)  Науковий твір "Методические рекомендации по оценке 
эффективности ценовой политики предприятий торговли"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність якісної та 
кількісної оцінки ефективності цінової політики підприємств.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65216  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієць Тетяна Вікторівна, Муравко Сергій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Morphometry"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання процесу віднімання 
різногенетичних поверхонь та для побудови TIN-моделей в 
автоматизованому режимі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65217  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Кіцула Любов Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості динаміки фізичного розвитку 6-річних 
дітей м. Львова за період від 1969 р. до 2015 р."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65218  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Олена 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)  Методична розробка "Методика создания и размещения рекламы на 
транспортных средствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Методична розробка висвітлює основні види створення та розміщення 
реклами на транспортних засобах та описує нові види створення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65219  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітов Олег Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Правила настільної гри "Лівонія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65220  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузмін Віктор Володимирович, Шпатенко Тетяна Вікторівна, 
Шпатенко Віктор Сергійович, Бондаренко Юрій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Новые концепции совершенствования 
электрооборудования ГЭС и ГАЭС" Рекомендации по модернизации 
генераторов и трансформаторов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65221  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Ігор Анатолійович (Ігор Козлов-Петровський), Сергєєва 
Евеліна Едгардовна, Прісягіна Наталя Іванівна, Садовніков Артур 
Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Історичний фільм "Тарантелла поздней осени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65222  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Интернет-дискуссии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65223  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Повернімо надію"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65224  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловей (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 "Невпізнаний гість. Доля і спадщина Володимира 
Свідзінського. Видання друге доповнене" ("Невпізнаний гість")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перша монографія про видатного поета-нонконформіста поєднує різні 
аспекти осмислення ролі і місця В. Свідзінського в українській 
літературі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65225  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патлавська Ірина Ігорівна (IREN GOTYE)  
 

Повне ім'я 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 "Дыши как я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65226  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патлавська Ірина Ігорівна (IREN GOTYE)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ты поймешь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65227  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басалаєва Євгенія 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)  Опис проекту "Міжнародний фестиваль мистецтв "ДІАЛОГИ КУЛЬТУР"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У рамках фестивалю проводяться різноманітні концертні заходи, які 
презентують широку різностильову палітру концертних програм від 
класики до джазу, від сучасного авангарду до рок-музики, які 
спрямовані на духовне піднесення суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65228  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімохін Сергій Сергійович, Братах Михайло Іванович, Кривуля 
Сергій Вікторович, Золотоус Олександр Миколайович, Сало Василь 
Іванович, Косяков Костянтин Олександрович, Федоренко Сергій 
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 "StationControl" (version 0.9)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для відображення отриманих даних з опитувачів 
Micromotion (температура, тиск, густина) та у режимі "real-time" 
визначити і сигналізувати про негативний баланс витрат та будувати 
графік різниці витрат між сусідніми станціями опитування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65229  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Алла Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Русское правописание. Правила и примеры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65230  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксеміт'єва Валентина Петрівна (Валентина Акссі, Валентина Аксси)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Збірка сценаріїв 1-5 серій телевізійного 
серіалу "Машунины истории"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій коротких веселих історій про дівчинку Машуню.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65231  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lael (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 "Stay with me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65232  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lael (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 "Minimalove"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65233  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Gravity has gone"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65234  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lael (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 "She"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65235  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lael (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 "Mandragora"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65236  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lael (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  "Fly like a Plane"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65237  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lael (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 "Останусь одна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65238  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lael (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 "Quiet"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65239  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Three Times" ("3-Times")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65240  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lael (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 "Stand and watch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65241  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lael (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 leave you behind"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65242  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боряк Тетяна Генадіївна  
 

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 "1933: "І чого ви ще живі?"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір фокусується на такому аспекті Голодомору, як вилучення 
незернових запасів, їжі та одягу селян. Упорядник наводить жахливу 
картину тотального охоплення України вилученням будь-чого, що 
могло бути використано в їжу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65243  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Анатолій Васильович, Музика Наталія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод зменшення методичної похибки прогнозування 
часових рядів за допомогою їх сегментації на основі аналізу вейвлет-
скалограм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65244  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Спасибо, Господи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Спасибо, Господи", "Веруй в Бога", "Сказочный рассвет", "Мама" 
(текст), "Сказочный рассвет" (радиоверсия).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65245  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Валерій Миколайович, Іваннікова-Миргородська 
Ольга Валеріївна, Мукалова Ілона Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "АБЕТКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з віршованих творів, призначених для 
інтелектуального розвитку дітей раннього віку в ігровій формі. 
Інформативний ряд в творах представлений у вигляді кольорових 
символів, що знаходяться в асоціативно-предметному зв'язку з 
кириличними літерами алфавіту.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65246  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "FOODS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Одинокая", "Open", "На краю земли", "С чистого 
листа", "Время летать", "Сказка", "Тебе".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65247  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Володимир Валерійович, Журба Яніна Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник з музичними творам "Підручник джазового гітариста 
(джазові твори для електрогітари у формі 12-тактового блюзу з 
фортепіанним акомпанементом, посібник з імпровізації. Твори 
Володимира і Яни Журби)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У цю збірку увійшли складені авторами джазові твори для 
електрогітари у формі 12-тактового блюзу в усіх тональностях, які 
найчастіше використовуються в практиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65248  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Вілора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ніжна весільна сукня силуету "годе" (рибка), з шлейфом, покрито 
гіпюром, майка з рукавами, декорована гіпюром, на спині застібка з 
ґудзиків, що переходять по талії в декор. Тканини та декорування: 
прокатний атлас, чашечки, регілін, дублерин, гіпюр, євросітка, тафта. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65249  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Аріель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Надзвичайно вишукана молочна весільна сукня з відкритою спиною, 
силует "годе" (рибка) зі спідницею, яка надає сукні подвійного силуету, 
застібка на замку і ґудзиках. Тканини: атлас, євросітка, макраме. 
Декорування: ручна вишивка бісером та кристалітом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65250  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Інара"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Елегантна весільна сукня з блискучого атласу, силует "годе" (рибка), зі 
шлейфом, рукава з шовку з атласними манжетами, декороване 
аплікаціями розшитими бісером, камінням та перлами, спина на 
шнурівці. Тканини для декорування: атлас Мілано, шовк, каміння, 
бісер, кристали.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65251  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Даніела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мінімалістична та елегантна дизайнерська сукня молочного кольору, 
силует "годе" (рибка), із шлейфом, на шнурівці, прикрашена перлами 
та бісером по лінії декольте.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65252  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Міранда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дизайнерська весільна сукня кольору латте, покрита ніжним 
мереживом. Вишуканий виріз "лодочка", що переходить в глибокий 
виріз спини. Талію підкреслює тонкий пояс. Спідниця зі складками.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65253  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Мілена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Шикарна весільна сукня силуету "Годе" (рибка) з шлейфом, який 
прикрашений візерунком із золотого гіпюру, спина на 3-х ґудзиках, 
довгий рукав-кльош.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65254  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Лукреція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дизайнерська сукня модного "еко-стилю", елегантного А-силуету, 
доповнена кружевним болеро та прикрашена квітами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65255  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Патриція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дуже вражаюча пишна дизайнерська сукня із шлейфом сріблясто-
білого кольору. Ліф на корсетній основі з оголеною спиною на 
шнурівці, прикрашений пришивними аплікаціями з гіпюру, 
декоровано камінням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65256  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Ода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ніжна та елегантна дизайнерська сукня білого кольору, легкого  
А-силуету, із майкою по лінії плечей та драпірованим атласним поясом, 
на шнурівці.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65257  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Даяна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Королівська пишна молочна весільна сукня, пишний А-силует, з 
атласною спідницею з складками, на корсетній основі з майкою, 
застібка на ґудзиках, корсет покритий гіпюром, вишитим бісером.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65258  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

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 "Дизайн сукні "Алюр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Романтична дизайнерська сукня білого кольору, А-силуету, на 
короткій корсетній основі на шнурівці, майка з довжиною рукава 3/4.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65259  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Розабелла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Незвичайні лінії весільної сукні силуету "годе" (рибка) отримали 
більш сучасний вигляд завдяки ручній вишивці перлами, ліф на 
корсетній основі з майкою і рукавами. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65260  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Кларіса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Незвичайні лінії весільної сукні силуету "годе" отримали більш 
сучасний вигляд завдяки ручній вишивці перлами, ліф на корсетній 
основі з майкою і рукавами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65261  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Флоренція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкіш атласу і ніжність фасону надають благородність весільної сукні. 
Корсет з майкою і коміром-хомутом, пояс вишитий перлами і бісером. 
Пишна спідниця в складки з кишеннями доповнює образ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65262  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Сергій 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 "Програма для расчета теплопроводности и 
стоимости оконных и дверных ограждающих конструкций"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма з унікальним комплексним програмним 
онлайн-продуктом, спрямованим на підвищення ефективності 
продажу. Програма умовно ділиться на два модулі, призначені для 
розрахунку вартості різноманітних металопластикових конструкцій 
для відвідувачів сайту, та через оформлення заказу дає повну 
інформацію виконавцю для кращого та більш якісного виконання 
замовлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65263  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлов Віталій Дмитрович, Пшемицький Андрій Володимирович, 
Шрамко Олександр Валерійович, Петрунько Лариса Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІРАС-12" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Сorp.M" для 
централізованого збору  інформації по охороні  корпоративних об'єктів 
на СПТС "Мост" для подальшого імпорту в корпоративну базу" 
("Програмне забезпечення "Сorp.M")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для централізованого збору інформації по охроні 
корпоративних об'єктів, для подальшого імпорту в корпоративну базу 
даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65264  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Еліза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Неймовірно вражаюча дизайнерська сукня кремового кольору, 
пишного А-силуету, на корсетній основі на шнурівці, з декоративним 
поясом. Тканини: дюпон, шовк-атлас, мереживо, "скло", 
європідкладка, євросітка, жорстка сітка, фатін, прокат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65265  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Басма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Весільна сукня силуету високе "годе", покрито гіпюром на корсетній 
основі, застібка на ґудзиках і шнурівці, змінна спідниця декрована по 
низу гнучкою стрічкою і прикрашена квітами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65266  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

214 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Алана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Весільна сукня силуету "годе", декороване ніжним гіпюром, на 
корсетній основі, з ґудзиками на спині і шнурівці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65267  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Амалія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Елегантна весільна сукня силуету "годе", зі шлейфом. Майка з 
інтригуючим вирізом прикриває глибокий виріз спини. Шикарна 
прикраса з золота підкреслює талію та прикрашає низ сукні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65268  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Агнесса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Прекрасна весільна сукня А-силуету, з майкою з рукавом, декорована 
кордовим гіпюром, із шнурівкою по спині, на корсетній основі з 
чашками, спідниця складається з тюлі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65269  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Аделла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прекрасна весільна сукня прямого силуету з шлейфом, прикрашена 
гіпюром по колу, ліф на корсетній основі, з рукавом і відкритою 
спиною.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65270  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Азіза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Багатошарова весільна сукня з тюлі кольору капучино, драпірований 
ліф розшитий перлами, що переходить в рукава.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65271  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяний Олексій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн сукні "Ельза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ексклюзивна весільна сукня з шикарного молочного гіпюру, з 
асиметричною спідницею, ліфом на корсетній основі, на шнурівці, 
прикрашений перлами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65272  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Лесі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прекрасна весільна сукня А-силуету, спідниця зі складками та 
шлейфом. Ліф задрапірований лаконічними складками, що робить 
образ витонченим та ніжним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65273  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Соломія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ніжна весільна сукня А-силуету з гіпюровою майкою та рукавами 3/4. 
Спідниця по низу прикрашена гнучкою стрічкою з декором. Талію 
підкреслює аплікація, що розшита перлами. Тканини та декорування: 
прокатний атлас, чашечки, регілін, дублерин, гіпюр по сітці, євросітка, 
фатін, тафта, перли, бісер. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65274  
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Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Сінтія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Весільна сукня А-силуету кольору капучіно, спідниця багатошарова, 
ліф розшитий камінням, перлами і бісером, майка з рукавом на 
ґудзиках і шнурівці. Талію підкреслює аплікація, що розшита перлами. 
Тканини та декорування: прокатний атлас, чашечки, регілін, 
дублерин, гіпюр по сітці, євросітка, фатін, тафта, перли, бісер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65275  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Романтіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ніжна весільна сукня "годе" (рибка), зі шлейфом і відкритою спиною. 
Декоровано вишивкою з перлів у венеціанському стилі, що завершує 
романтичний образ. Тканини та декорування: стрейч-атлас, чашечки, 
тафта, перли.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65276  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Дизайн сукні "Опхелія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пишна весільна сукня А-силуету, гіпюрова спідниця з невеликим 
шлейфом, корсет відкритий, на шнурівці, в комплект входить фата. 
Тканини та декорування: прокатний атлас, чашечки, жорстка сітка, 
фатін, тафта, пояс, розшитий бісером.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65277  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розвиток сільських територій в економічному просторі 
регіону: інституційні механізми та інструменти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено теоретичні та методологічні засади формування та 
функціонування інституційних механізмів економічного розвитку 
сільських територій на регіональному рівні. Здійснено оцінку й 
визначено особливості розвитку сільських територій регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65278  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Солоненко Анатолій Миколаєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Право інтелектуальної власності України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гапотій В.Д. Право інтелектуальної власності 
України : навч. посіб. / В.Д. Гапотій, А.М. Солоненко. - 2-е вид., 
перероблене і доповнене. - Мелітополь : Видавництво МДПУ ім. Б. 
Хмельницького, 2016. - 379 с. 

 

Анотація   

У посібнику висвітлено питання правового регулювання відносин у 
сфері інтелектуальної власності та розглянуто важливі питання 
охорони права інтелектуальної власності в Україні в період 
незалежності України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65279  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудченко Володимир Вікторович, Корнбергер Володимир Глібович, 
Морозов Володимир Васильович, Морозов Олексій Володимирович, 
Дудченко Катерина 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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру "Рисові 
зрошувальні системи: використання дренажно-скидних вод"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії наведено результати багаторічних досліджень, що 
спрямовані на підвищення ефективності використання дренажно-
скидних вод рисових зрошувальних систем шляхом регулювання 
режиму водокористування із забезпеченням нормативного еколого-
агромеліоративного стану земель в системі технології вирощування 
рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65280  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Школяр Сергій Петрович, Арканова 
Анастасія 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)  Брошура "Авторський екскурсійний маршрут територією ботанічної 
пам'ятки природи "Кочубеївські дуби" (на основі досвіду іноземних 
країн)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить інформацію про розробку екскурсійного маршруту на 
території регіонально-ландшафтного парку "Диканський". Розроблені 
поради та рекомендації місцевому самоврядуванню щодо проблем та 
відновлення ботанічної пам'ятки природи "Кочубеївські дуби".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65281  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Ведмідь Олександр Володимирович, 
Синиця Олена Володимирівна, Дубін Руслан 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 "Туберкулоцидні властивості деяких новітніх 
деззасобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дезінфікуючі препарати "Санфорт-Дез", "Неодез-форте", "Йодіс", 
"Dorosept" мають бактерецидні властивості щодо мікробактерій та 
збудника туберкульозу великої рогатої худоби.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65282  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Сергій Володимирович, Романюк Сергій Олександрович, 
Величко Петро Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок спекулярної складової кольору з 
використанням нової моделі освітлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для відтворення спекулярної складової кольору з 
використанням нової моделі відбивної здатності поверхні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65283  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Сергій Володимирович, Романюк Сергій Олександрович, 
Поліщук Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Рендеринг тривимірних медичних 
зображень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для зафарбовування поверхонь тривимірних об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65284  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніконова Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція жіночого 
дизайнерського одягу - "NIKONOVA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колекція жіночого дизайнерського одягу від Ніконової - це рафінована 
елегантність, плавність і стрункість форм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65285  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцков Микола Васильович, Власюк Олександр Васильович, Степчук 
Світлана Іванівна, Огійчук Віктор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Технічний коледж Національного університету водного господарства 
та природокористування 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний журнал для обліку навчальних 
досягнень студентів Технічного коледжу Національного університету 
водного господарства та природокористування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для здійснення моніторингу 
навчального процесу з метою прийняття рішень щодо його 
удосконалення, дозволяє аналізувати систематичність у використанні 
різних форм контролю навчальної діяльності студентів. Автоматизація 
обліку навчальної роботи студентів академічних груп у технічному 
коледжі НУВГП сприяє формуванню зворотного зв'язку між 
студентами, викладачами і адміністрацією, забезпечує відкритість та 
прозорість навчального процесу.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65286  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сисоєва Світлана Олександрівна, Козак Людмила Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Освітня програма підвищення 
кваліфікації професорсько-викладацького складу університету 
(дослідницький модуль)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Освітня програма підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу університету (дослідницький 
модуль) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка : (розробн. Сисоєва С.О., Козак Л.В.). - 
К. : ТОВ "Видавниче підприємство "ЕДЕЛЬВЕЙС", 2016. - 76 с. 

 

Анотація   

Освітня програма підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу університету розроблена з метою сприяння 
розвитку дослідницької компетентності викладачів університету, їх 
методологічної культури, якості наукових досліджень, формування 
здатності до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації та керівництва науково-дослідною роботою студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65287  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородін Максим Олександрович, Кірнос Олеся Іванівна, Галич Євген 
Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Экономика строительного производства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65288  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижевський Андрій Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

223 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "ЭВОТОН: 180"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65289  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2016  
 

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)  Стаття "Новый ФОРМАТ Смайл-клавиатуры для межъязыкового 
общения" ("New FORMAT Smile-keyboard")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття містить науковий і популярний матеріал, який можна успішно 
використовувати в програмному забезпеченні, для розвитку в 
напрямку масових програм, у тому числі, в програмному забезпеченні 
типу месенджера - програми для дистанційного спілкування між 
різними людьми за допомогою різноманітних електронних, у тому 
числі, мобільних пристроїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65290  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Ода про Україну" (під кожним словом підпишусь)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65291  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матяш Ірина Борисівна  
 

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 "Євген Слабченко. Дипломатична історія України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Праця створена у 1965 році українським дипломатом, громадським 
діячем в еміграції, кінорежесером, еолекціонером Євгеном Слабченком. 
Книга охоплює період 907-1918 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65292  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Закотнюк Оксана Леонідівна, Попова 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)  Навчальний посібник "Соціально-економічна географія України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Закотнюк О.Л., Попова Ю.М. Соціально-економічна 
географія України : навч. посібник / О.Л. Закотнюк, Ю.М. Попова. - К. : 
Видавничий дім "АртЕк", 2016. - 242 с. 

 

Анотація   

В посібнику розглядаються деякі актуальні історичні методологічні й 
прикладні проблеми соціальної та економічної географії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65293  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларіна Рена Рінатівна, Попова Юлія Миколаївна, Азаров 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)  Монографія "Інституціональне забезпечення державного 
прогнозування розвитку малих міст"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ларіна Р.Р. Інституціональне забезпечення 
державного прогнозування розвитку малих міст / Ларіна Р.Р.,  
Попова Ю.М., Азаров О.В. – Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2012. - 392 с. 
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Анотація   

В монографії розглянуто питання інституціонального забезпечення 
державного прогнозування розвитку малих міст на прикладі 
шахтарських міст Донецької області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65294  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "P_MOP_Cilindr_2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Забезпечує алгоритмічне проектування маршрутів обробки зовнішніх 
циліндричних поверхонь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65295  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яскевич Сергій 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)  Правила настільної гри "Materia"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65296  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчак Наталія Миколаївна (Наталія Радужная)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій теле-радіо передачі "Блондинка і закон" ("Блондинка без 
закону", "Блондинка поза законом", "Закон для блондинок")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ведуча блондинка з'ясовує суть та користь, а також наскільки корисні 
прийняті закони України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65297  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчак Наталія Миколаївна (Наталія Радужная)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телепередачі "Мистецтво кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкриваємо секрет щасливого сімейного життя героїв телепередачі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65298  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скісов Євгеній Геннадійович, Кільдау Павло Євгенович, Кирей 
Євгеній Олександрович, Макаров Юрій Сергійович, Кроловець 
Олексій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній повнометражний фільм "Molotov cocktail"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65299  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капінос Марія Вікторівна (Марина Багірова)  
 

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 "Город Ящерров: Венилакриме"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Любовне фентезі. Головна героїня потрапляє у місто під назвою Гніздо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65300  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулібаба Вячеслав Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "iZETA - автоматизована система планування, 
організації, управління та контролю навчального процесу у вищих 
навчальних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена на основі технології клієнт/сервер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65301  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безель Людмила Анатоліївна, Фаремна Марія Яківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казки "Десять казок про життя тут і далеке там..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казки про Царицю гір Карпатських, про її прихід на Землю; про те, як 
вона господарює на Русі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65302  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інструментальний музичний твір "Retro Nostalgia 1950"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65303  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуда Лариса Ігорівна  
 

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 "Не плач, матусю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня на слова Павла Лежака та її аранжування для ансамблевого 
виконання у супроводі бандури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65304  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демешок Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стратегічний потенціал промисловості України: 
визначальний ресурс забезпечення сталого розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено проблеми формування стратегічного потенціалу 
промисловості України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65305  
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Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короп Наталія Анатоліївна, Короп Іван 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 "Україночки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65306  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

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 "Бабы базарные"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65307  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилевич Лариса Арсеніївна  
 

Повне ім'я або 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 "Перфекціонізм та академічна обдарованість студентів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65308  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бербец Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Робочий зошит "Трудове навчання Модуль А. 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65309  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Наталія Вячеславівна  
 

Повне ім'я або 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 "Підготовка психолога-практика до 
використання малюнка в діагностико-корекційному процесі 
(психодинамічний підхід)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65310  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Владислава Володимрівна  
 

Повне ім'я або 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 "Ткацтвотерапія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65311  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Владислава Володимрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Асоціативні карти "Тканини" № 52"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65312  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Владислава Володимрівна  
 

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 "Асоціативні карти "Мотиви" № 109"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65313  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

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  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава "По-модньому"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65314  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава "Безталанна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65315  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

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  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава "Назар Стодоля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65316  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радзівіл Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Теоретико-методичні основи 
формування виконавської майстерності баяністів-акордеоністів в 
умовах мистецько-педагогічної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65317  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анахов Павло Володимирович  
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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 твір технічного характеру "Логіко-імовірнісний метод 
розв'язання задачі перевірки статистичної гіпотези"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод розв'язання задачі перевірки статистичної гіпотези у вигляді 
схеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65318  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

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 в тканинному 
декорі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65319  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

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) - "Бубонець"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65320  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матюхін Валерій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Музика ХХІ століття. Твори для камерного оркестру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65321  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

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) - "Мідна квітка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65322  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

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) - "Квітка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65323  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Лампа (люстра) - "Стакан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65324  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

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) - "Бубонець маленький"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65325  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротенко Лариса Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "УКРАЇНСЬКИЙ БОРЩ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створення текстур  втілилось у вигляді апетитного борщу на тканинах. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65326  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Мрії втілені в дизайн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65327  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Методика постановки голосу 
"VOICEFITNESS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано методику постановки голосу, навчання по якій 
допомогає навчити володіти і керувати голосом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65328  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безбородько Олег Анатолійович  
 

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 "Борис Лятошинський. Твори для фортепіано"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65329  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Костянтин Андрійович  
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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 "Веб-сайт для дистанційного керування 
проведенням олімпіади з інформаційних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Он-лайн система дає можливість: реєстрації учасників, отримання 
спистку учасників, отримання завдань олімпіади.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65330  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баран Руслан Трохимович  
 

Повне ім'я або 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 "Доктрина сталого розвитку Державного 
підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" на 2016-2020 роки" 
("Доктрина сталого розвитку Міжнародного аеропорту "Львів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В умовах вироблення державної політики розвиток запропоновано для 
підсистеми інфраструктури повітряного транспорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65331  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсєєва Галина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Державна мовна політика та українська національна 
ідея"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Євсєєва Г.П. Державна мовна політика та українська національна 
ідея: монографія / Г.П. Євсєєва. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - 406 с. 

 

Анотація   

В монографії вперше досліджено державну мовну політику та 
українську національну ідею в теоретичному й історіографічному 
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аспектах. У творі також розглянуто статус мови в державотворній 
системі сучасної України і доведено значення мови як важливого 
чинника формування української національної ідеї.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65332  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копиця Маріанна Давидівна  
 

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 "Борис Лятошинський - Рейнгольд Глієр. Епістолярна 
спадщина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65333  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казьмірук Сергій Дмитрович  
 

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 письмовий твір "Комплексна МЕТОДИКА для 
виявлення, мінімізації, локалізації і запобігання корупційним, 
економічним, правовим, кадровим та інформаційним ризикам із 
використанням поліграфа (детектора брехні)" ("Антикорупційна  
МЕТОДИКА із використанням поліграфа")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Антикорупційна Методика для застосування в державних органах і 
комерційних структурах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65334  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладуш Віктор Антонович, Лисенко Галина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Педагогіка вищої школи: теорія, практика, 
історія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник підготовлено для студентів, які навчаються за 
освітою - професійної підготовки магістрів, та аспірантів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65335  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Осень - моя любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотографія дружини автора у парковій алеї м. Києва восени з букетом 
квітів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65336  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсянніков Вячеслав Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Два крила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65337  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення мистецької програми "Рокам ніколи пам'яті не 
стерти" з нагоди Дня Перемоги на Співочому полі в Печерському 
ландшафтному парку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій проведення мистецької програми "Рокам ніколи пам'яті не 
стерти" з нагоди Дня Перемоги на Співочому полі в Печерському 
ландшафтному парку. Захід проводиться Київським центром народної 
творчості на території Співочого поля 9 травня щороку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65338  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Небога Сергій Валерійович (Агобен), Нестеренко Павло 
Олександрович (Любомир Богоявленський)  

 

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)  Книга "Новый Завет Сатаны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65339  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примак Микола Анатолійович, Гедрович Дмитро Олександрович, 
Шевчук Андрій Юрійович, Александров Олександр Сергійович, 
Ткаченко Кирило Костянтинович  

 

Повне ім'я 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 "Tell Me Why"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65340  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спісов Євгеній Геннадійович, Кільдау Павло Євгенович, Кірей 
Євгеній Олександрович, Макаров Юрій Сергійович, Кролевець 
Олексій Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Трейлер до художнього повнометражного фільму "Molotov Cocktail"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Студентка Ганна зустрічає загадкового чоловіка Олександра. Події 
фільму відбуваються в країні без назви. Їх взаємовідносини стрімко 
розвиваються на фоні революційних подій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65341  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена 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)  Науковий твір "Программа повышения квалификации практических 
психологов: "Теория и практика арт-терапии: базовый курс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчальній програмі представлені інноваційні психотехнології арт-
терапії з різними категоріями населення, вивчення арт-терапевтичних 
технологій в консультуванні, психології і діагностиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65342  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена 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)  Науковий твір "Обучающая программа личностного роста: 
"Мотивационная провокация"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір є авторською розробкою навчального курсу особистісного 
зростання для тих людей, які прагнуть покращання свого життя в 
різних сферах - робота, сім'я, особистість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65343  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена 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)  Науковий твір "Обучающий курс переподготовки практических 
психологов, коучей, специалистов помогающих профессий: 
"Использование технологий арт-коучинга в работе с разными 
категориями населения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний курс є авторською розробкою навчального курсу арт-терапії і 
призначений для підвищення кваліфікації практикуючих психологів. 
Курс спрямований на формування в коучинговому середовищі досвіду 
впровадження арт-технологій для організації індивідуальних і 
групових коуч-сесій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65344  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена 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)  Науковий твір "Обучающий курс переподготовки практических 
психологов, коучей, специалистов помогающих профессий: 
"Использование тканевой арт-терапии в работе с разными 
категориями клиентов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний курс є авторською розробкою навчального курсу арт-терапії і 
призначений для підвищення кваліфікації практикуючих психологів. 
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Курс спрямований на формування у психологів, консультантів і коучів 
інших фахівців допоміжних професій компетенції в сфері тканинної 
терапії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65345  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фещенко Анна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Відкривай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65346  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіміч Олександр Миколайович, Сидорук Володимир Антонович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма "SPARSЕ_SOLVER" 
для дослідження та розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з 
розрідженими матрицями на комп'ютерах з багатоядерними 
процесорами та графічними прискорювачами" ("SPARSЕ_SOLVER")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма SPARSЕ_SOLVER реалізує розв'язування 
систем лінійних алгебраїчних рівнянь з роздріженими матрицями 
прямим методом на багатоядерних комп'ютерах з графічними 
прискорювачами. Забезпечується достовірність результатів, суттєве 
зменшення часу розв'язування у порівнянні з часом розв'язування на 
однопроцесорних та MIMD-комп'ютерах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65347  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіміч Олександр Миколайович, Попов Олександр Володимирович, 
Баранов Андрій Юрійович, Чистяков Олексій Валерійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Гібридна програма Evp_bs_bp_g для 
розв'язування часткової узагальненої проблеми на власні значення для 
стрічкових симетричних матриць на багатоядерних комп'ютерах з 
графічними прискорювачами" ("Evp_bs_bp_g ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма Evp_bs_bp_g  реалізує роз'язування часткової 
проблеми на власні значення для стрічкових симетричних матриць на 
багатоядерних комп'ютерах з графічними прискорювачами. 
Забезпечується достовірність результатів, суттєве зменшення часу 
розв'язування на однопроцесорних та MIMD-комп'ютерах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65348  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бортнікова Вікторія Олегівна, Невлюдов Ігор Шакирович, Євсєєв 
Владислав В'ячеславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система проектування 
технологічного процесу виготовлення акселерометрів "АсСАМ" 
("АсСАМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний модуль дозволяє проводити проектування маршрутної і 
операційної карти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65349  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенова Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Авторська науково-методична програма "Методи 
впровадження бізнес-ідеї "Універсальна послуга з надання 
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тимчасового житла" (на прикладі пілотного проекту "Антураж-роял" 
("Програма "Універсальна послуга тимчасового житла "Антураж-
роял")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором пропонується алгоритм для вирішення проблем, що існують у 
галузі готельного бізнесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65350  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фітотерапія в онкології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник являє собою узагальнений багаторічний 
матеріал вивчення лікарських рослин колективом співробітників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65351  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Саваоф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли картини: "Мир всім", "Любіть один одного". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65352  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дараган Сергій Анатолійович  
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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)  Пізнавальна література "Алхимия. Таро и психология"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65353  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Осінь 2015"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65354  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Яна Володимирівна  
 

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 повнометражного документального фільму 
"Міцна та ніжна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це фільм про українських жінок, які були вимушені неоголошеною 
війною у своїй країні взяти на себе обов'язки розвідництва, бойових 
волонтерів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65355  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Photoyk panorama"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65356  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирев Олександр Миколаевич  
 

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)  Трітмент до кінофільму "Плата за страх"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65357  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Володимир Володимирович, Єпіфанова Анастасія Олегівна  
 

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 з ілюстраціями "ЧЕЛОВЕК АНГЕЛ 
НАЧАЛО ЧАСТЬ 1 ВЫПУСК 1.2016"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою фантастичні та містичні пригоди в кольорових 
ілюстраціях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65358  
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Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Шевчук Дмитро Володимирович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма обробки вибірки даних методом 
Проні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму обробки вибіркових даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65359  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Дмитро Володимирович, Цибульник Сергій Олексійович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма знаходження показника Хьорста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізовано корегування даних з урахуванням  розрядності та 
вихідного діапазону АЦП. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65360  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Дмитро Володимирович, Цибульник Сергій Олексійович, 
Півторак Діана Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма обробки вибірки даних методом 
Штейгліца-МакБрайда"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму обробки вибіркових даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65361  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахметова Ольга Тофіковна  
 

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 "Медиум Явлинка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65362  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методики формування економічного механізму 
діяльності аграрних товаровиробників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі обґрунтовано модель економічних відносин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65363  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімонова Вікторія 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)  Ескіз "ГЕРБ МАРХАЛІВСЬКОЇ ЗОШ" ("Герб школи с. Мархалівка")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65364  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабак Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фундук кущовий 
"Софіївський-1" ("Фундук "Софіївський-1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фундук характерезується простотою розведення і вирощування, яка 
доступна фермерам і дачникам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65365  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Іван Семенович, Балабак Олександр Анатолійович, Опалко 
Анатолій Іванович, Тарасенко Галина Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний дендрологічний парк "Софіївка" Національної академії 
наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Сорт фундука "Софіївський-
15" ("Софіївський-15")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відтворення багаторічних сортів і форм фундука та їх продуктивність 
визначаються, перш за все, наявністю певної кількості садивного 
матеріалу високих ґатунків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65366  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабак Олександр Анатолійович, Косенко Іван Семенович, Балабак 
Анатолій Федорович, Балабак Алла Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Аналіз 
регенераційної здатності фундука сортів "Софіївський"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено п'ятирічні дослідження регенераційної здатності сортів і 
форм фундука в умовах закритого ґрунту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65367  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Формування 
інвестиційної політики аграрного сектору України та Закарпаття в 
умовах ризику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі проведення п'ятирічних досліджень проведено теоретичне 
узагальнення і запропоновано вирішення актуального науково-
практичного завдання формування інвестеційної політики в умовах 
ризику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65368  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабак Олександр Анатолійович, Косенко Іван Семенович, Балабак 
Анатолій Федорович, Балабак Алла Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фундук 
"Софіївський-2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фундук даного сорту сприятливий для вирощування в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65369  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Володимир Володимирович, Єпіфанова Анастасія Олегівна  
 

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 з ілюстраціями "ЛЮДИНА АНГЕЛ 
ПОЧАТОК ЧАСТИНА 1 ВИПУСК 1.2016"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65370  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

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, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму з робочою назвою "Клара" 
("Clara")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65371  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Володимир Іванович, Пшенична Людмила Емануїлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Національна термінологічна культура як засіб носіїв 
Державної мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65372  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Пробудімося вже, українці!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш закликає українців до пробудження самосвідомості та об'єднання 
з рештою етносів спільної Батьківщини для усунення загрози 
вимирання (в умовах міжусобиць, війни, бездуховності, аморальності, 
геноциду, занепаду й злиднів, які створено соціальними паразитами і 
зовнішніми ворогами України) та організації життя соціуму на засадах 
духовності, правди, любові, моральної чистоти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65373  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорук Юлія 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 "Перевертень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65374  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Антон Едуардович, Абросімов Євген Олександрович, 
Карташова Любов Андріївна, Гуралюк Андрій Георгійович, Любарець 
Владислава Вікторівна  

 

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 № 41, 2016 

 

254 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Соціальна Освітня 3-D Мережа 
"УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР "ACCENT" ("СОМ 
"ACCENT")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначення для інтеграції електронних освітніх ресурсів, їх розподілу 
за рівнями освіти та компонування в окремі електронні вузли - 
віртуальні середовища; використання в процесі очного, заочного та 
екстернатного навчання; організації та проведенні дистанційного 
навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65375  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Антон Едуардович, Абросімов Євген Олександрович, 
Карташова Любов Андріївна, Гуралюк Андрій Георгійович, Любарець 
Владислава 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 "Web-бібліотека "ACCENT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65376  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Антон Едуардович, Абросімов Євген Олександрович, 
Карташова Любов Андріївна, Гуралюк Андрій Георгійович, Любарець 
Владислава 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 "Електронний навчальний кабінет" ("Е-НК")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65377  
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Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (молдовська та зарубіжна)" 
підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням молдовською мовою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65378  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Молдовська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням молдовською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65379  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томинець Марія Ярославівна  
 

Повне ім'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 "PIКASO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок складається із слова. Напис виконаний нестандартним 
шрифтом власного авторства, малими літерами латиницею. Напис не 
несе жодного смислового навантаження.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65380  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Аля 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)  Брошура "Как вылечить тонзиллит (хронический) и ангину"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65381  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Аля 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)  Брошура "Увеличение груди и ягодиц за 3 месяца гарантированно в 
домашних условиях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65382  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берегова Галина Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Освітньо-виховний потенціал філософських знань у 
системі вищої аграрної освіти в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі здійснено філософський аналіз освітньо-виховних 
можливостей філософського знання і доведено принципову можливість 
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формування науково-філософського світогляду особистості 
майбутнього фахівця аграрної галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65383  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргунова Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Книга Единой Жизни (Философия Единого 
Бытия) Том 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65384  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргунова Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Книга Единой Жизни (Учение Единой Жизни) Том 
1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вчення Єдиного Життя розвиває філософську, наукову думку до 
осягнення того, що Бог Єдиний (Самосвідомість, Творча Система 
Єдиного Життя), вічно розвивається по Законам (Шляхам Розвитку) 
Власного Буття і саме в цьому складається Його вічна, справжня 
Досконалість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65385  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргунова Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Книга Единой Жизни (Наука Единой Жизни) Том 
3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65386  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лера Царь (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 "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО: НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман - це можливість зануритися у світ магії та пригод героїв, що 
полюбилися нам - Вірджинії і Вовка разом з їх друзями. Пройти крізь 
дзеркало в інший світ і дізнатися як поживає Червона Шапочка і де 
знаходиться Білосніжка. Світ чарівників дуже близько, варто лише 
подивитися в дзеркало.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65387  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробот Георгій Юрійович, Мудрак Тетяна Олександрівна  
 

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 
"Акліматизація та селекційна робота з дощовими черв'яками в умовах 
міста Херсона"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі доведено можливість використання методики селекційної 
роботи для отримання бажаних якостей у дощових черв'яків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65388  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія малюнків "Весела книжка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою серію з десяти малюнків, які містять стилізоване 
зображення книжки. Малюнки поєднані спільною тематикою та 
виконані в одному ігровому стилі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65389  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія малюнків "ЛИСТЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою серію малюнків і складається з десяти зображень 
листя дерев.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65390  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шамрай Людмила Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Концепция Городского портала 
04849.соm.ua. Информационный партнер г. Белгород-Днестровский"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65391  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масляний Назар Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного спортивного проекту "Football Revolution"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65392  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симуніна Юлія Миколаївна (Юлія Лебедєва)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Лёд тронулся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65393  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Сірожині страдання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65394  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Была любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65395  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Зимний вечер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65396  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Травневий бузок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65397  
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Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Коханий мій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65398  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Киев"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65399  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Побег"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65400  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Лебединая песня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65401  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Кузьме посвящается..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65402  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Ревнивец"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65403  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
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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 "Я запитував у дуба..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65404  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Вершина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65405  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Почему я промолчала..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65406  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "София"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65407  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Дзот"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65408  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Не покидай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65409  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Текст до пісні "Цветы шафрана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65410  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Песня соловья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65411  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Голодомор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65412  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Моя Україна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65413  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішаткін Борис Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "logo SWEET!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65414  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєв Володимир Григорович (Vladimir Nikolaev)  
 

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)  Брошура "Enterosgel"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі зібрано та проаналізовано основні результати багаторічних, 
експерементальних та клінічних досліджень лікарського препарату 
Ентеросгель.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65415  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Юрій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Дизайн інтерфейсу програмного 
забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічні зображення використовуються в дизайні інтерфейсу 
програмного забезпечення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65416  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармідер Лариса 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 "Фрактально-фасетне моделювання розвитку 
кадрового потенціалу підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються підходи до визначення напрямків розвитку кадрового 
потенціалу з використанням фрактально-фасетного моделювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65417  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Процюк Анатолій Тимофійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
нерухомістю "VELHAUS SMART PROPERTY MANAGEMENT" 
("Автоматизована система управління нерухомістю "VELHAUS SPM")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дозволяє вести облік будь-яких об'єктів нерухомості, забезпечує 
повний контроль договірних відносин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65418  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ясинська Світлана Іванівна (Лана Ясинські)  
 

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 літературних творів "Сказки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входять входять наступні казки для молодшого шкільного 
віку: 
"Манная каша для ведьмы", "Волшебное перышко для Жюля", 
"Ромашкова фея та кіт", "Ромашковая фея и кот", "Чего бояться все 
драконы", "Чемоданчик Дружбы".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65419  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтарук Юлія 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)  Сценарій (трітмент) документального фільму "Залізна сотня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це кіно про людей, які пішли на війну, про ціну, яку вони платять за 
свободу цієї країни, і якими вони стануть після війни. Який вони 
оберуть шлях у мирному житті? Чи знайдуть себе? 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65420  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Таміла Федорівна, Кульбіда Світлана Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова. 3 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

270 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65421  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Віра Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Математика. 2 клас" для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65422  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борщевська Людмила В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Літературне читання. 1 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65423  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вавіна Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Літературне читання. 3 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

271 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65424  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Віра Володимирівна, Піканова Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Літературне читання. 3 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65425  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гащак Володимир Михайлович, Тименко Володимир Петрович, 
Терещук Борис Миколайович (псевдонім)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Трудове навчання. Художні вироби з деревини та металу. 5 клас" 
підручник для спеціальних загальноосвітніх закладів для розумово 
відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65426  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трикоз Сніжана Валеріївна  
 

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)  "Природознвство. 2 клас" підручник для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65427  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцька Алла Михайлівна, Блеч Ганна 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)  "Українська мова. 2 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65428  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьова Олена Валентинівна, Гнатенко Вікторія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Трудове навчання. 1 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65429  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несен Галина Михайлівна  
 

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)  "Літературне читання. 4 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65430  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колупаєва Алла Анатоліївна, Савченко Марія Аврамівна, Калатало 
Любов Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Буквар" підручник для підготовчого, 1 класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65431  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремажевська Віра Миколаївна, Терлецька-Павлів Іванна Іванівна, 
Торкаєнко Ірина Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Літературне читання. 4 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим зором   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65432  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремажевська Віра Миколаївна, Торкаєнко Ірина Ігорівна  
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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)  "Трудове навчання. 2 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим зором   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65433  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремажевська Віра Миколаївна, Терлецька-Павлів Іванна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Трудове навчання. 1 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим зором   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65434  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоренко Леся Іванівна, Фесенко Віра Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика. 4 клас" Підручник для спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65435  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма СПЗ "Багнет М"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65436  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

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  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Гвоздика-ЗП"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65437  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

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  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба Г2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65438  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма СПЗ "Нейрон-К"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65439  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

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  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Атлант-Р"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65440  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

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  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба Б"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65441  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

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  Креслення  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

277 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Паром-2М"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65442  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловська Лариса Степанівна, Колеснікова Ірина Анатоліївна, 
Лісняк Наталя Іванівна, Терещенко Світлана Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Структурно-рівнева модель мовної освіти в 
економічному університеті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65443  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жукевич Ірина Петрівна, Харчук Наталія Ростиславівна, Нітенко 
Ольга Валеріївна, Линдін Сергій Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір навчального 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Німецька мова для правоохоронців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складено відповідно до вимог Програми з іноземної мови для 
вищих навчальних закладів МВС України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65444  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірін Роман Станіславович, Хоменко Володимир Львович, 
Коросташова Ірина Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Патентологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Патентологія : монографія / Р.С. Кірін, В. Л. Хоменко, І.М. 
Коросташова : М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - 
Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 424 с. 

 

Анотація   

У монографії розглядається система патентного права в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65445  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Локшин Сергій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій  "АНИМАТОРЫ: Хроники отеля "Мечта" 
("АНИМАТОРЫ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65446  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Локшин Сергій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Типовий сценарій телевізійного серіалу 
"АНИМАТОРЫ: Хроники отеля "Мечта" ("Типовий сценарій 
"АНИМАТОРЫ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65447  
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Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юхимович Оксана Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Типовий сценарій фестивалю сімейних цінностей 
"Сім'я - цінність моя" ("Фестиваль сімейних цінностей "Сім'я - 
цінність моя")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65448  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір, створений для сценічного показу з елементами хореографії "Світ 
тіней"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65449  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербенець Богдан Ярославович, Джала Роман Михайлович, Мельник 
Мар'ян Ігорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії 
наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма опрацювання вимірів постійних і 
змінних електричних напруг та поляризаційного потенціалу" ("Rеader 
VPP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для зчитування з апаратури ВПП в комп'ютер 
даних вимірювань постійних і змінних електричних напруг і 
поляризаційного потенціалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65450  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Пилипенко Юрій Володимирович, 
Гроховська Юлія Романівна, Лянзберг Ольга Валеріївна, Бєдункова 
Ольга Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Гідроекологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник адресований студентам і викладачам вищих навчальних 
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим 
співробітникам, фахівцям водного і рибного господарства, охорони 
природи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65451  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

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 "Основні засоби і матцінності AnnaSoft+. 
Мережева версія" ("ОЗ і МЦ AnnaSoft+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для бюджетних, особливо медичних, установ. Є 
мережевою. Звіти експортуються в MicroSoft Excel.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65452  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
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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 "Суворий облік матцінностей AnnaSoft+. 
Мережева версія" ("Засоби централізованого постачання АnnaSoft+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для бюджетних, особливо медичних, установ. Є 
мережевою. Звіти експортуються до MicroSoft Excel.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65453  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

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 "Головна книга AnnaSoft+. Мережева версія" 
("Головна книга AnnaSoft+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для бюджетних, особливо медичних, установ. Є 
мережевою. Звіти експортуються в MicroSoft Excel.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65454  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорова Тетяна Альбертівна, Скрипко Галина Олексіївна, Новік 
Дмітрій 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 "Програма для статистичної обробки 
результатів аналізу графічного зображення волокна "FiberAnalyze" 
("FiberAnalyze")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для обробки та аналізу графічного зображення 
інтерференційної картини хімічного волокна для його ідентифікації по 
виду. Програмний продукт дає можливість обробляти зображення 
волокна або його виділений фрагмент, визначати площі ділянок, 
пофарбованих певним кольором, і знаходити їх процентне 
співвідношення до загальної площі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65455  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

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 практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного використання "Новая 
лотерея "LOT-OK"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Короткий опис суті, її основні правила та зображення логотипа лотереї. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65456  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

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 практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного використання "Новый вид 
увеличения продаж фасованной продукции "Часы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Короткий опис суті нового виду збільшення продажів фасованої 
продукції "Годинник", а також його альтернативний вид.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65457  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Трофименко Марина Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 
вивчення стану та положення язика під час функцій ковтання та 
мовлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначений для використання під час навчального, лікувального та 
наукового процесів лікарями-інтернами стоматологами, ортодонтами, 
терапевтами-стоматологами, ортопедами-стоматологами, хірургами-
стоматологами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65458  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницький Олег Антонович, Ушкаренко Віктор Олександрович, 
Федорчук Михайло Іванович, Радченко Сергій Сергійович, Бондарчук 
Сергій Вікторович  

 

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)  Навчальний посібник "Методология и приборная база 
фитомониторинга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному посібнику вивчалися методи процесів життєдіяльності 
рослин і реєстрація різних факторів зовнішнього середовища. Розвиток 
природної бази фітомоніторингу визначив розробку методологічного 
забезпечення цього напрямку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65459  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хелен (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)  Еротичний роман "Френк"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Елеонора - вродлива жінка, сорока шести років, життя якої протікає в 
розміреному і практичному ритмі. Ніби все складається якнайкраще: 
успішна робота і "правильний" наречений, але їй завжди чогось не 
вистачає.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65460  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудченко Тетяна 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 "Основні елементи технології вирощування та захист 
рису від шкідливих організмів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлено основні елементи технології вирощування рису, біологічні 
особливості найбільш поширених шкідників, збудників хвороб та 
бур'янів на посівах рису, сучасні методи захисту: організаційно-
господарські, агротехнічні, імунологічні та хімічні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65461  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Олександр Миколайович, Чернобай Геннадій Олександрович, 
Сенчихін Юрій Миколайович, Грінченко Євген Миколайович, 
Калиновський Андрій Якович  

 

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 "Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. 
Частина 2. Основи проектування пожежно-технічних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчальному посібнику викладено основні поняття про технічні 
системи та їх елементи, розглянуто задачі структурного аналізу і 
синтезу механізмів, кінематики та динаміки механізмів та машин, 
основи розрахунку, проектування та технології виготовлення пожежної 
та аварійної техніки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65462  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2016  
 

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  Аудіовізуальний твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка історичних та науково-популярних фільмів "Encyclopedia 
Channel in Russian (all editions before 2015) / (исторические и научно-
популярные фильмы "Канала Энциклопедия" на русском языке)" 
("Encyclopedia Channel in Russian (ECTV)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка представляє проект, діяльність якого спрямована на створення 
освітніх телевізійних і радіопрограм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65463  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" Мельничук Юрій Ігорович, Фірман Ігор Романович, П'янило Оксана 
Ярославівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕТПЕЙМЕНТС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платіжний агрегатор FatPay.net"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення можливості приймання 
банківської картки і різних електронних платежів для оплати товарів і 
послуг в інтернет-магазинах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65464  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Ірина Сергіївна, Морфлюк Валерій Федорович, Чуркін 
Володимир Вікторович  

 

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 № 41, 2016 

 

286 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Цифрове статистичне оцінювання 
характеристик зволожувального розчину з антибактеріальними 
властивостями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі реалізовано цифрове статистичне оцінювання 
характеристик зволожуючого розчину.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65465  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

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 "Класифікація приміток до фінансової звітності 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджуються питання розкриття інформації у примітках до 
фінансової звітності підприємств, оновленої у процесі модернізації 
вітчизняної облікової системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65466  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

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 "Аналіз інформаційного навантаження звіту про рух 
грошових коштів підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджуються питання композиційної структури та 
інформаційного навантаження звіту про рух грошових коштів 
підприємств, оновленого у процесі модернізації вітчизняної облікової 
системи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65467  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

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 "Розкриття інформації щодо подій після дати балансу 
у фінансовій звітності підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджуються питання розкриття інформації щодо подій 
після дати балансу у фінансовій звітності підприємств, оновленій у 
процесі модернізації вітчизняної облікової системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65468  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

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 "Розкриття інформації щодо прибутковості акцій у 
фінансовій звітності підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджуються питання розкриття показників прибутковості 
простих акцій публічних акціонерних товариств у фінансовій звітності, 
оновленій у процесі модернізації вітчизняної облікової системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65469  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Надія Борисівна, Марчук Дмитро Сергійович, Луцков 
Олександр 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 "Methods of modeling some special distributions. 
Part 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65470  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олександр Євгенійович, Куліченко Дмитро 
Володимирович, 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 "Sequence of random numbers with uniform 
distribution" ("SNUD")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний продукт призначений для моделювання 
псевдовипадкових послідовностей за допомогою методів моделювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65471  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Більський 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 "Комп'ютерна он-лайн гра "MS STATUS" 
("MS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65472  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Арт-об'єкт статуї 
"ХОЛОСТЯК"/"СELEBATARIAN"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65473  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Картини "ХОЛОСТЯКИ"/"СELEBATARIANS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65474  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Персонаж "ХОЛОСТЯК"/"СELEBATARIAN" 
("СELEBATARIAN")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65475  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна 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, складений твір, літературний 
письмовий твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Картини "Селфи"/"Selfie"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65476  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва з описом "Арт-об'єкти "The 
СELEBATARIAN on vocation"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65477  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 

Повне ім'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 "Арт-об'єкт статуя "ДОМІНАНТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65478  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна 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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Картини "Лінії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65479  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

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, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка наукових творів "КОСМОГНОСТИКА: ПРИНЦИП 
ПОСТРОЕНИЯ ОБЪЁМНОЙ МЫСЛЕФОРМЫ КАК 
ОРГАНИЗУЮЩЕЙ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ОБЩЕНИЯ ВО ВСЕЛЕНСКОМ ИНТЕРНЕТЕ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65480  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татьяна Ляван/Tatyana Laving (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
(дитяча література)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги дитячих віршів "АФРИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65481  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Святий Йосип із Христом та з 
життєвими сценами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65482  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мічуда Дмитро Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Духовний центр української культури "Вогнебог 
Симарґл - Коло святості Оріїв-Русів-Українців на 7524 літо від 
Трипілля" ("Коло святості Оріїв-Русів-Українців на 7524 літо від 
Трипілля")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65483  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцко Ласло Ласлович, Ніколаєв Микола Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна реалізація забезпечення 
виконання функцій бібліотеки формування звіту SAKTA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує формування звіту в форматі PDF в наступних 
режимах: текстове відображення інформації, табличне та графічне 
представлення бінарних даних з заданим стилістичним оформленням.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65484  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шостак Станіслав Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Портальне рішення для Oracle JD Edwards"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена з метою продемонструвати користувачеві 
можливості ERP-системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65485  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Товаро-Транспортна Накладна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма автоматизує ведення обліку накладних будь-якого 
підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65486  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пронькіна Наталя Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Нотне видання фортепіанних п'єс "Музична палітра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірнику представлені нотні записи авторських фортепіанних п'єс 
для учнів музичних шкіл.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65487  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліш Анатолій Миколайович, Мулявка Дмитро Григорович, Рєзнік 
Олег Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Діяльність податкової міліції: правові та організаційні 
засади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Діяльність податкової міліції : правові та 
організаційні засади : монографія / А.М. Куліш, Д.Г. Мулявка, О.М. 
Рєзнік. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - 140 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячена комплексному дослідженню адміністративно-
правових засад функціонування підрозділів податкової міліції і 
виробленню практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення 
ефективності здійснюваної нею діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65488  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко 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)  Твір наукового характеру "Метод аналізу достатності інформації 
специфікації вимог до програмного забезпечення (ПЗ) для визначення 
складності та якості програмного забезпечення на основі 
порівняльного аналізу онтологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонований метод базується на порівняльному аналізі фрагментів 
онтології предметної галузі "Інженерія програмного забезпечення" та 
онтологій, побудованих на основі специфікації вимог до програмного 
забезпечення. Метод забезпечує можливість покращення специфікації 
щодо наявності показників, необхідних для визначення якості та 
складності ПЗ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65489  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофанова Тамара Григорівна  
 

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 "Коррекция гармонизации жизни: индивидуальная 
нумерология и цветотерапия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Трофанова Т.Г. Корекція гармонізації життя : 
індивідуальна нумерологія і кольоротерапія. / Навчальне видання, - 
Дніпропетровськ. : ТОВ "ЛізуновПрес",  2015. - 86 стор. 

 

Анотація   

Дана книга присвячена темі індивідуальної нумерології та теорії дії 
кольору на життя сучасної людини. Ці два напрямки дають 
можливість плідної співпраці для корекції гармонізації життя та 
здоров'я людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65490  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Олеся Петрівна, Ювковецький Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навісний захист від SQL-ін'єкцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний засіб дозволяє захистити сторінки веб-ресурсу від 
проведення атаки за допомогою SQL-ін'єкцій, використовуючи 
екранування одинарних і подвійних лапок, також відбувається 
перевірка типів даних або задання цих типів примусово.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65491  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Ярних Тетяна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику наведені сучасні відомості з теорії та практики 
приготування ліків в умовах аптеки. Для студентів фармацевтичних 
ВНЗ та факультетів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65492  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Олеся Петрівна, Гурський Максим 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 "Засіб для дослідження комп'ютерного 
інциденту у ОС Android"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний засіб дозволяє отримати інформацію про усі файли, які 
знаходяться на Androіd-пристрої та відображає їх у вигляді дерева. 
Таким чином можна дізнатися про файли, які потрапили до пристрою 
несанкціанованно та можуть нанести шкоди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65493  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор Іванович, Чернова Любава 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Модифицированный метод скользящего среднего в задачах 
краткосрочного прогнозирования технико-экономических показателей 
наукоёмкого предприятия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі викладені дослідження модифікованого методу ковзного 
середнього, методика пошуку ефективної середньої оцінки на базі 
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ковзання, яка складається із будь-якої підмножини елементів часового 
ряду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65494  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор Іванович, Чернова Любава 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Анализ методов 
краткосрочного прогнозирования локально-неоднородных рядов 
динамики показателей деятельности наукоемких предприятий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковому творі проведений порівнювальний аналіз методів 
ковзного середнього, ковзної медіани, модифікованого ковзного 
середнього при прогнозуванні значень локально-неоднорідних часових 
рядів динаміки показників діяльності наукоємних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65495  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринюк Марія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, креслення, що стосується архітектури, твір образотворчого 
мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Міні кінотеатр "ДЗБАН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект - будівля у вигляді гуцульського глечика, розписаного 
сюжетними, анімалістичними, рослинно-геометричними орнаментами 
у стилі косівської кераміки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65496  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павло Ар'є (псевдонім), Тихий Володимир Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового фільму "Баба Пріся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В покинутих селах Чорнобильської зони відчуження тепер живуть 
звірі: вовки, козулі, бувають ведмеді. Іноді трапляються й люди. Їх 
життя не схоже на наше. Їх час майже не рухається. Вони мешкають на 
перетині реальностей. Проте їх це зовсім не хвилює.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65497  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаруст Юрій Віталійович, Кобзєва Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Організаційно-правова структура фінансової системи 
України за сферами виникнення фінансових відносин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено дослідження щодо визначення дефініції "фінансова 
система" як правової категорії. Охарактеризовані особливості 
суспільних відносин, які виникають в ході фінансової діяльності. 
Заплановано нове бачення організаційно-правової структури 
фінансової системи України відповідно до сфер фінансових відносин у 
схематичному вигляді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65498  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаруст Юрій Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав 
громадян у податковій сфері"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У монографії уточнюється поняття та розкриваються юридичні 
елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав 
громадян у податковій сфері. Визначається поняття та система 
гарантій забезпечення прав громадян у податковій сфері. 
Характеризується поняття суб'єктів забезпечення прав громадян у 
податковій сфері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65499  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Порівняльний аналіз сутності економічної безпеки України та 
країн Європейського Союзу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконано аналіз різних підходів до визначення поняття "економічна 
безпека" та запропоновано власне визначення. Досліджено 
європейський досвід правового забезпечення економічної безпеки. 
Визначено основні складові економічної безпеки. Запропоновано 
напрями розвитку національної безпеки України в економічній сфері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65500  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уткіна Марина 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 "Історико-правові аспекти становлення фінансової системи 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено ретроспективний аналіз становлення фінансової системи 
України із часів виникнення Київської Русі. Визначені особливості 
становлення, розвитку фінансової системи, основні фінансові моделі, 
які відповідали етапам історичного розвитку України як держави. У 
хронологічній послідовності зроблений комплексний аналіз фінансової 
політики, що проводили ті чи інші органи управління.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65501  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбика Михайло 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 "Координаційна діяльність органів прокуратури у сфері 
протидії злочинності: організаційно-правові засади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бурбика М.М. Координаційна діяльність органів 
прокуратури у сфері протидії злочинності : організаційно-правові 
засади : монографія / М.М. Бурбика. - Суми : Сумський державний 
університет, 2011. - 351 с. 

 

 

Анотація   

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних 
теоретичних і практичних проблем координаційної діяльності органів 
прокуратури України у сфері протидії злочинності. У праці досліджено 
теоретичні та методологічні засади координаційної діяльності органів 
прокуратури у сфері протидії корупції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65502  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Тихонова Світлана Олександрівна, 
Шпичак Олег Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "ПРАКТИКУМ ПО АПТЕЧНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для студентів фармацевтичних вишів, він має 
навчити майбутнього провізора основам технології приготування 
лікарських форм в умовах аптек.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65503  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данюк Валерій Анатолійович  
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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 "Danik"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка малюнків містить 12 малюнків хлопчика, що виконані способом 
комп'ютерної графіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65504  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Валерій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Короткі українські регіональні літописи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65505  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюбенко-Мейс Наталія Язорівна  
 

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 "Джеймс Мейс. Україна: матеріалізація привидів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі подано аналіз причин і наслідків поразки українців у 
національно-визвольних змаганнях 1917-1920 років минулого століття, 
Голодомору 1932-1933 рр., які зумовили нинішні патології 
постгеноцидного суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65506  
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Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верстюк Владислав Федорович  
 

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 "Михайло Шкільник. Україна у боротьбі за державність в 1917-
1921 рр."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга поєднує в собі спогади й міркування автора - визначного 
громадського й політичного діяча часів визвольних змагань початку 
ХХ ст. Михайла Шкільника - про короткий, але надзвичайно 
важливий та драматичний етап в новітній історії українського народу - 
період української революції та державного відродження 1917-1921 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65507  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ренгач Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС АІК-ЕКО" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Керування рукавним фільтром з 
візуалізацією та протоколюванням аварій у контролері"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює моніторинг роботи і управління виконавчими 
механізмами обладнання. Робота заснована на зборі даних від 
виконавчих механізмів, обробці отриманої інформації і виставленні 
керуючих сигналів для обладнання відповідно до алгоритму роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65508  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина Миколаївна  
 

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 "Англійська мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65509  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надозірна Тетяна Володимирівна, Полулях Наталія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інтегрований курс "Література" (російська та 
зарубіжна)" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65510  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзенко Олександр Іванович, Лобусова Олена Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська література" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів     

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65511  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходзицька Ірина Юліївна, Тименко Володимир Петрович, Горобець 
Олена Валеріївна, Безносюк Олена Іванівна, Пасічна Тетяна Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Трудове навчання (обслуговуючі види праці)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів     

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65512  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів 
з поглибленим вивченням історії" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65513  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Всесвітня історія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65514  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Історія України" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65515  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорович Олексій Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Хімія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65516  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Д'ячков Сергій Володимирович, Литовченко Сергій Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Всесвітня історія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65517  
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Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Наталія Сергіївна, Захарійченко Юрій Олексійович, 
Кінащук Наталія Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Алгебра" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65518  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Костянтин Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Біологія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65519  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Російська мова" (8-й рік навчання) підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65520  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна, Крюченкова Олена Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Російська мова" (4-й рік навчання) підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65521  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булава Леонід Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Географія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65522  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пентилюк Марія Іванівна, Омельчук Сергій Аркадійович, Гайдаєнко 
Ірина Василівна, Ляшкевич Антоніна Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65523  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Алла Петрівна, Голобородько Вадим Володимирович, 
Крижановський Олександр Феліксович, Єршов 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)  Підручник "Геометрія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів     

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65524  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Німецька мова (4-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65525  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олена Олександрівна, Ластовецький Василь Васильович, 
Пилипчук Олександр Павлович, Шестопалов Євген Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інформатика" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65526  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тагліна Ольга Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи здоров'я" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65527  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Німецька мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65528  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бар'яхтар Віктор Григорович, Божинова Фаїна Яківна, Довгий 
Станіслав Олексійович, Кірюхіна Олена Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65529  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Галина Дмитрівна, Стадник Олександр Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Географія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65530  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Андрій Іванович, Захаревич Микола Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Трудове навчання (технічні види праці)" підручник для 8 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65531  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобернік Сергій Георгійович, Коваленко Роман Романович  
 

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 "Географія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65532  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Андрій Іванович, Медвідь Ольга Юріївна, Приходько Юлія 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Трудове навчання (обслуговуючі види праці)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65533  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базанова (псевдонім), Павіченко Юлія Володимирівна, Кузнецова 
Юлія 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)  Підручник "Біологія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65534  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбасенко Юрій Іванович, Ковбасенко Людмила Василівна  
 

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 "Зарубіжна література" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65535  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слоньовська Ольга 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)  Підручник "Українська література" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65536  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караман Станіслав Олександрович, Горошкіна Олена Миколаївна, 
Караман Ольга Володимирівна, Попова Людмила Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65537  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнаткович Тетяна Дмитрівна, Лукач Андріанна Юліївна, Борисова 
Єва Елемирівна, Лавер Катерина Михайлівна, Рінгер Клара Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням угорською мовою" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65538  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Інтегрований курс "Література" (польська та зарубіжна)" 
підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням польською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65539  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Польська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням польською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65540  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуржій Андрій Миколайович, Карташова Любов Андріївна, 
Лапінський Віталій Васильович, Руденко Віктор Дмитрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням інформатики" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65541  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 
Олена Костянтинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Румунська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням румунською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65542  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 
Олена Костянтинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням філології" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65543  
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Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Надія Денисівна (псевдонім), Гуйванюк Інеса Степанівна 
(псевдонім)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65544  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Надія Денисівна (псевдонім), Гуйванюк Інеса Степанівна 
(псевдонім)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням молдовською мовою" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65545  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богосвятська Анна-Марія Іванівна, Ковальова Людмила Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Зарубіжна література для загальноосвітніх навчальних 
закладів з поглибленим вивченням філології" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65546  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тушніцка Надія Михайлівна, Пилип Мар'яна Богданівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням польською мовою" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65547  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імрівна, Ковач-Буркуш 
Єлизавета Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Угорська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням угорською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65548  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дебрецені Оніка Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Інтегрований курс "Література" (угорська та зарубіжна)" 
підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням угорською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65549  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примак Микола Анатолійович, Гедрович Дмитро Олександрович, 
Шевчук Андрій Юрійович, Александров Олександр Сергійович, 
Ткаченко Кирило Костянтинович  

 

Повне ім'я 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 "Midnight Obsession"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65550  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 "Нежнее нежного"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65551  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 "Заново"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65552  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 "В когти дракона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65553  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 "Пыльца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65554  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 "Шелковые нити"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65555  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 "Сок полыни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65556  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 "Жертвы истомы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65557  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 "Испорченная девочка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65558  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 "Ледяная пыль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65559  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 "Невеста Бога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65560  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сілін Денис Вячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтеренс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень № 6375 та № 6376 "Розріз алюмінієвого профілю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Креслення, що являє собою розріз алюмінієвого профілю, 
виготовляється із спеціалізованого інструменту, що забезпечує 
геометричну форму алюмінієвого профілю згідно з поданими 
кресленнями. Кінцеві вироби застосовуються для створення 
світильників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65561  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Сергій Петрович  
 

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)  Саммарі на книгу автора Дейла Карнеги "Как завоевать друзей и 
оказывать влияние на людей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Саммарі розкриває найсуттєвіші правила, як можна завоювати 
позитивне відношення людей до себе лише навчившись слухати і чути, 
говорячи правду, висказуючи щире схвалення і ніколи нікого не 
засуджуючи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65562  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Сергій Петрович  
 

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)  Саммарі на книгу автора Стивена Кови "7 навыков 
высокоэффективных людей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Саммарі розкриває систематизацію підходу до самовдосконалення, 
визначення життєвих цілей і пріоритетів людини, розкриває шлях, по 
якому можна досягти поставлених цілей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65563  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Сергій Петрович  
 

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)  Саммарі на книгу автора Ицхака Калдерона Адизеса "Идеальный 
руководитель"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Саммарі розкриває основні інструменти менеджменту, як розвивати 
успішних менеджерів в діючих організаціях, як формувати практичні 
якості менеджерів в процесі освіти, як правильно і ефективно 
розподіляти обв'язки і відповідальність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65564  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Сергій Петрович  
 

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)  Саммарі на книгу автора Лиз Бурбо "Пять травм, которые мешают 
быть собой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Саммарі розкриває суть того, що душа кожної людини самостійно 
визначає для себе сім'ю, умови та оточення, в яких вона з'являється на 
світ. Також розкриває поняття та суть основних травм, які заважають 
людині бути собою та поради, як їх позбутися.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65565  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Сергій Петрович  
 

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)  Саммарі на книгу автора Гери Чепмена "Пять языков любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Саммарі розкриває відповіді на основні психологічні питання - чому 
після весілля зникає почуття любові? Куди пропадає розуміння, 
цікавість та пристрасть? Чи можливо ці почуття повернути? Хто 
винний, що відносини не складаються?  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65566  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Сергій Петрович  
 

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)  Саммарі на книгу автора Келли Макгонигал "Сила воли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Саммарі розкриває поняття сили волі, як здібності контролювати 
думки, почуття, бажання. Саммарі також розкриває склад сили волі, 
психологічні прийоми, як виробляти свій імунітет в соціумі, розкриває 
різні психологічні пастки, як необхідно працювати із своїми 
інстинктами та як контролювати стрес.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65567  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Сергій Петрович  
 

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)  Саммарі на книгу автора Девида Аллена "Как привести дела в 
порядок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Саммарі дозволяє зрозуміти як правильно упорядкувати всі задачі, які 
необхідно виконати зараз або коли-небудь і об'єднати їх в єдину надійну 
систему та привчити себе приймати рішення при надходженні нових 
відомостей і мати план дій, який завжди можна задіяти або 
передивитися.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65568  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даценко Сергій Петрович  
 

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)  Саммарі на книгу автора Джеймса Рапсона "Похвалите меня. Как 
перестать зависеть от чужого мнения и обрести уверенность в себе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Саммарі розкриває проблему "славних людей", тобто людей, які 
хочуть всім догодити, бути завжди і для всіх хорошими, залежать від 
чужих думок і постійно чекають на похвалу зі сторони.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65569  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукачев Дмитро Сергійович (La Scala)  
 

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 рисунків "La Scala 7"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65570  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладишева Світлана Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Жили-были дети"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жартівлива пісня про інтернет в житті дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65571  
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Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєв Володимир Григорович (V.G. Nikolaev)  
 

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)  Книга "ENTEROSGEL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі зібрано та проаналізовано основні результати багаторічних 
експерементальних та клінічних досліджень одного з найбільш 
поширених в Україні екосорбентів - лікарського препарату 
Ентеросгель/Энтеросгель/Enterosgel.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65572  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2016  
 

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 Dаy 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Усний твір "6D eDucation Dаy 1" - курс з іноземної мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65573  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронюк Володимир Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Добір Матеріальних об'єктів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Миронюк В.Д. Добір Матеріальних об'єктів. – 
Вижниця : Черемош, 2016. - 42 с. 
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Анотація   

Описані закономірності пояснюють, чому однаковим впливом добору 
спричиняються різні наслідки розвитку у різних за складністю 
матеріальних об'єктів і що у саморозвитку може створюватися 
напрямок розвитку на вдосконалення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65574  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завідов Валерій Анатолійович, Плотний Григорій Григорович, 
Сидоренко Костянтин Олександрович, Бажукова Марина 
Станіславівна, Олійник Сергій Михайлович, Оксенчук Ніна Петрівна, 
Дзюбенко Дмитро 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 "3 HOUSE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65575  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завідов Валерій Анатолійович, Плотний Григорій Григорович, 
Сидоренко Костянтин Олександрович, Бажукова Марина 
Станіславівна, Олійник Сергій Михайлович, Оксенчук Ніна Петрівна, 
Дзюбенко Дмитро Миколайович  

 

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 "3 HOUSE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65576  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанська Марина Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового кінофільму "Стрімголов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65577  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Георгій Луідзе; The Hypnotunez (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Shout"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65578  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Авторская коучинговая технология Coach 
Stories"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір - практична технологія для роботи коучів, психологів, бізнес-
тренерів, арт-тренерів, арт-терапевтів, викладачів, письменників, усіх, 
хто бажає навчитися писати від душі. Короткі метафоричні есе та 
оповідання ефективно допомагають відкрити нові можливості для 
свого розвитку, швидше прийти до намічених цілей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65579  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Фотограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі надається панорама історичних подій в колоніальній Франції 
початку ХХ сторіччя. На тлі важких для поневолених Францією 
народів історичних подій формується неоднозначний характер 
головного героя роману - геніального фотографа, француза 
алжирського походження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65580  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Демид Анна 
Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Спостереження осмосу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з чотирьох розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з механізмом виникнення 
осмотичного тиску, його розрахунком та точністю розчинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65581  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Демид Анна 
Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Створення гальванічного елементу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з двох розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з принципами роботи 
гальванічного елемента.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65582  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Саварин Тетяна 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Загальний огляд прикметника. Узгодження 
прикметників з іменниками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з трьох розділів і передбачає використання 
комп'ютера для навчання студентів грамотно правильно утворювати 
анатомічні і гістологічні терміни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65583  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Аналіз якості субстанцій лікарських речовин 
із групи алкалоїдів (методи кількісного визначення, фармакологічні 
ефекти, форми випуску)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається із трьох розділів і передбачає використання 
комп'ютера для навчання студентів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65584  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Аналіз якості субстанцій лікарських речовин 
із групи алкалоїдів (основні характеристики, реакції ідентифікації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається із трьох розділів і передбачає використання 
комп'ютера для навчання студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65585  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Virtualprogamm. Deutsch. Augeerkrankungen"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для навчання 
студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65586  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Саварин Тетяна 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. 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 "Найбільш вживані прийменники з Abl. i Acc."  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма передбачає використання комп'ютера для ознайомлення 
студентів з найбільш вживаними прийменниками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65587  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Демид Анна 
Євгенівна, Загричук Григорій Ярославович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Отримання оксиду й діоксиду нітрогену та 
дослідження їх властивостей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з двох розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з отриманням оксиду й 
діоксиду нітрогену та дослідження властивостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65588  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Чернецький Дмитро Васильович, 
Федишин Назар Євгенович, Логін Тарас Ігорович, Саварин Тетяна 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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 "Морфологічна і синтаксична структура дво- і 
кількаслівного анатомічного терміна з різними типами означень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма складається з трьох розділів і передбачає використання  
комп'ютера для навчання студентів граматично правильно 
утворювати анатомічні і гістологічні терміни.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65589  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малко Олександр Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Ночь Сон Здоровье NovuHeat"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65590  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

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)  Науковий твір "Модель прогнозування ризику розвитку ерозивної 
форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в умовах її 
коморбідного перебігу з гіпертонічної хворобою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання моделі у медичній практиці надасть можливість 
терапевтам, гастроентерологам, кардіологам, сімейним лікарям 
здійснювати на клітинному рівні індивідуальну кількісну оцінку 
ризику розвитку ерозивної форми ГЕРХ у хворих в умовах 
коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної та 
гіпертонічної хвороб та формувати однорідні за прогнозом групи. А це 
дозволить оптимізувати лікувальну тактику ведення цієї категорії 
хворих та знизити ризик розвитку серцево-судинних ускладнень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65591  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баликов Віктор Володимирович, Баликов Роман Вікторович  
 

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)  Науковий твір "Челюстно-лицевое протезирование"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі описаний своєчасний раціональний підхід до 
екзопротезування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65592  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артьомова Аліна Вадимівна, Вартанян Василь Михайлович  
 

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 "Програмний комплекс застосування системи 
комп'ютерної алгебри MAPLE для прогнозування методами 
екстраполяції тренду за середнім абсолютним приростом та методом 
найменших квадратів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма, на відміну від існуючих засобів, призначена  
для обробки результатів розрахунку вартості наукоємної продукції, що 
дозволяє підвищити точність прогнозу виробництва приладобудівної 
продукції. Вперше одержано метод прогнозу обсягу виробництва 
приладобудівної продукції, який, на відміну від існуючих, використовує 
статистичну обробку результатів попередніх розрахунків прогнозу 
виробництва наукоємної продукції, що дозволяє знизити витрати 
виробництва приладобудівної продукції. Удосконалено метод 
оцінювання витрат при проведенні розрахунків обсягу виробництва 
приладобудівної продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65593  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Тетяна Михайлівна, Самонова Олена Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (4-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65594  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиротюк Володимир Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Фізика" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65595  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матяш Надія Юріївна, Остапченко Людмила Іванівна, Пасічніченко 
Олег Михайлович, Балан Павло Георгійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Біологія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65596  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Німецька мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням німецької мови" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх начальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65597  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Лариса Вадимівна, Самойлюкевич Інна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням англійської мови" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65598  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна, Слободянюк Олена Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 
зарубіжна)" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65599  
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Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Алгебра" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65600  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Геометрія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65601  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лашевська Ганна Анатоліївна, Лашевська Аліна Альбертівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Хімія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65602  
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Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдамака Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ркопис підручника "Мистецтво" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх начальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65603  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (8-й рік навчання)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65604  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самонова Олена Ігорівна, Полякова Тетяна Михайлівна, Приймак 
Алла Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (8-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65605  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Олена Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська література" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65606  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гащак Володимир Михайлович, Дятленко Сергій Миколайович, 
Терещук Борис Миколайович, Тименко Володимир Петрович, 
Туташинський Василь Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (технічні види праці)" 
підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65607  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ривкінд Йосиф Якович, Лисенко Тетяна Іванівна, Чернікова Людмила 
Антонівна, Шакотько Віктор Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65608  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глобін Олександр Ігорович, Буковська Оксана Іванівна, Васильєва 
Дарина Володимирівна, Сільвестрова 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)  Рукопис підручника "Алгебра" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65609  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестушко Валерій Юрійович, Уварова Ганна Шевкетівна, Довгань 
Андрій Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Географія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65610  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (8-й рік навчання)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчльних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65611  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Тетяна Євгенівна, Василашко Ірина Павлівна, Гурська 
Олена Костянтинівна, Коваль Ніна Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Основи здоров'я" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65612  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Цимбалістий Ігор Юліанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (4-й рік навчання)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх начальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65613  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алла Несвіт (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова (8-й рік навчання)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65614  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна, Слободянюк Олена Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Зарубіжна література" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65615  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 8 класу 
загальносвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65616  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою"  підручник для 8 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65617  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подаляк Наталія Гордіївна, Лукач Ілона Бейлівна, Ладиченко Тетяна 
В'ячеславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Всесвітня історія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65618  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швидько Ганна Кирилівна, Чорнобай Павло Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх начальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65619  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65620  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням математики" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65621  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Алгебра для загальноосвітніх навчальних закладів з 
полгибленим вивченням метематики" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65622  
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Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Алгебра" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65623  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Геометрія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65624  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Анатолій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням хімії" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65625  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Французька мова (4-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65626  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басай Надія Пилипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова (4-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65627  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Тетяна Геннадіївна, Бондар Тамара Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (4-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65628  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65629  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Інтегрований курс "Література" (румунська та зарубіжна)" 
підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65630  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Василь Ростиславович, Підручна Марія Василівна, Янченко 
Галина Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Алгебра" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65631  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщук Наталія Йосипівна, Жирська Галина Ярославівна, Степанюк 
Алла Василівна, Барна Любов Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65632  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Alina Frolova (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірка шрифтів "6:15"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить малюнки шрифтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65633  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна  
 

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)  Науковий твір (брошура) "Методика оцінки потенціалу регіональної 
логістичної кластеризації фармації в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Успішне функціонування фармацевтичної галузі, висока 
конкурентоспроможність і стабільне економічне зростання 
фармацевтичних підприємтсв забезпечується завдяки кластирезації з 
метою поєднання зусиль при розробці, виробництві і виведенні на 
ринок оригінальних лікарських засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65634  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір (брошура) "Визначення синдрому професійного 
вигорання у працівників фармацевтичної галузі за допомогою 
комп'ютерної програми статистичної обробки анкетних даних 
ADPQ_(PBSPh)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено дослідженню професійних стресів, зокрема синдорому 
професійного вигорання працівників, що прямо стосується професійної 
діяльності спеціалістів фармації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65635  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

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)  Науковий твір (брошура) "Дослідження законодавчо-нормативного 
регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65636  
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Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Новицька Юлія Євгеніївна, Хромих 
Анастасія Геннадіївна  

 

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)  Науковий твір (брошура) "Впровадження процесного підходу в 
управління запасами в оптових фармацевтичних компаніях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі запропоновано процесну модель управління товарними 
запасами в оптових фармацевтичних кампаніях на засадах логістики 
та менеджменту якості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65637  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Новицька Юлія Євгеніївна, Хромих 
Анастасія Геннадіївна  

 

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)  Науковий твір (брошура) "Впровадження системи контролінгу запасів 
в оптових фармацевтичних компаніях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячений обґрунтуванню формування і впровадження  
системи контролінгу запасів фармацевтичної продукції у діяльності 
оптових фармацевтичних компаній.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65638  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Хромих Анастасія Геннадіївна, 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір (брошура) "Впровадження системи збалансованих 
показників для стратегічного управління інтегрованими 
фармацевтичними логістичними ланцюгами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено обґрунтуванню формування методики впровадження 
системи збалансованих показників в управління інтегрованими 
фармацевтичними логістичними ланцюгами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65639  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кодоб'янська Наталія Миколаївна, Удовиченко Лариса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Зарубіжна література" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65640  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачача Тетяна Святославівна, Стрижова Тетяна 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)  Рукопис підручника "Трудове навчання (обслуговуючі види праці)" 
підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65641  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гущина Наталія Іванівна, Василенко Світлана Василівна, Колотій 
Лариса Павлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Основи здоров'я" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65642  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Дмитро Вікторович, Гедзик Андрій Миколайович, Юрженко 
Володимир Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання  (технічні види праці)" 
підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65643  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Алгебра" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65644  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна, Владімірова 
Наталія Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Геометрія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65645  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Світлана Василівна, Коваль Яна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Хімія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65646  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюченко Валентина Григорівна, Бойченко Артем Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Фізика" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65647  
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Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазова Олександра Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65648  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (4-й рік навчання)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65649  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гупан Нестор Миколайович, Смагін Ігор Іванович, Пометун Олена 
Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65650  
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Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жолос Олександр Вікторович, Толстанова Ганна Миколаївна, 
Ягенська Галина Василівна, Додь Володимир Васильович, Довгаль 
Ігор Васильович, Ходосовцев Олександр Євгенович, Костіков Ігор 
Юрійович, Волгін Сергій Олександрович, Сиволоб Андрій 
Володимирович, Скрипник Наталія Вячеславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Біологія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65651  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 8 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65652  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халабаджах Інна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65653  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65654  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімакова Лідія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65655  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Валерій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65656  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Валентина Михайлівна, Дітчук Ігор Львович, Заставецька Леся 
Богданівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65657  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурнейко Ігор Олегович, Наумчук Оксана Володимирівна, 
Крижановська Марія Євгенівна, Штанько Оксана Федорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65658  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морська Лілія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Англійська мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65659  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляновська Ніна Равілівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Зарубіжна література" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65660  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіцина Єлізавета Євгеніївна, Кузнецова Ірина Олексіївна, Русаков 
Ігор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, креслення, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва з описом та кресленням "Концептуальна 
модель дитячої іграшки "Дивосвіт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана модель розрахована на дітей 3-7 років. Модель чудово підійде як 
для дитячих садків і дошкільних установ, так і звичайних квартир.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65661  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токарєва Олександра Василівна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Авторські схеми для 
вишивання бісером за мотивами живописних і фото робіт різних 
авторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Попередньо формуються схеми з вибраним зображенням із 
зазначенням типу бісеру та взаєморозташування бісеру, присвоюють 
окремий графічний символ кожній клітинці, який означає тип бісеру. 
Згідно зі схемами підбирають бісер, розкреслюють на тканині секції 
відповідно до схеми маркером або ручкою зі зникаючим з часом 
чорнилом, нашивають бісер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65662  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурляй Аліна Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни 
"Політекономія" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та 
підприємництво"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал в зошиті заповнюється у вигляді схем і таблиць, що 
сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65663  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добаш Ольга Петрівна, Добаш Іван Станіславович  
 

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 "Speak and smile"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник спрямований на надання якісної підготовки до державної 
підсумкової атестації з англійської мови та під час підготовки до уроків 
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у 5-9 класах загальноосвітніх шкіл. Матеріал у посібнику подано у 
зручній формі для системної й ефективної підготовки учнів до уроків 
та екзаменів із використанням додаткових питань, перекладу тексту 
білетів та ілюстрацій до них.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65664  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовий Олександр Павлович, Лукашенко Віктор Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Науково-дослідне Бюро судових експертиз 
"Сантодор" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика дублювання та нанесення спеціальних 
індивідуальних ідентифікаційних номерів колісних транспортних 
засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65665  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Такий як є"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65666  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "Люблю тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65667  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Відчиняй"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65668  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодовник Євгеній 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 "Електронна Система Поіменного 
Голосування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує внесення депутатських фракцій і об'єднань 
депутатів, реєстрацію депутатів під час сесій, відображення результатів 
персонального голосування і зображень кожного депутата, прийняття 
рішень та експорт результатів голосування сесій для подальшого 
розміщення на сайті органу місцевого самоврядування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65669  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Василь Андрійович  
 

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 "Нащо мені"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Нащо мені", "Прощальний ранок", "Зоряні 
війни", "Апокаліпсис", "Тобі", "Мігрантка", "Темні крила", "Хіба - 
мусиш", "Я не твоя, а ти - не мій".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65670  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Я тебе не знаю" (псевдонім), "Я тебе не знаю" (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Грай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65671  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Я тебе не знаю" (псевдонім), "Я тебе не знаю" (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Тантал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65672  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Я тебе не знаю" (псевдонім), "Я тебе не знаю" (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Вітер дме"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65673  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Я тебе не знаю" (псевдонім), "Я тебе не знаю" (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Шаман"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65674  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Я тебе не знаю" (псевдонім), "Я тебе не знаю" (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65675  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Я тебе не знаю" (псевдонім), "Я тебе не знаю" (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Шість бісенят"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65676  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Я тебе не знаю" (псевдонім), "Я тебе не знаю" (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Я тебе не знала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65677  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Я тебе не знаю" (псевдонім), "Я тебе не знаю" (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 "Жовтий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Шість бісенят", "Тантал", "Шаман", "Вітер дме", 
"Яса", "Місто", "Жовтий", "Скажи мені", "Паралелі", "Грай", "Я 
тебе не знала", "Буря йде", "Якби", "Земля".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65678  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Я тебе не знаю" (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Жовтий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65679  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Sanon 280" ("Sanon 
280")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система розроблена для ведення та контролю профілактичних 
медичних оглядів декретованої групи населення з метою мінімізації 
ризиків виникнення інфекційних захворювань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65680  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа для микропроцессорной учебной 
системы имитации стрелкового оружия путем передачи инфракрасного 
сигнала"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення працездатності системи 
імітування влучання моделі стрілецької зброї в ігрових обставинах на 
мікроконтроллері РІС18F2550.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65681  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа для инфракрасного пульта 
управления учебной системой имитации стрелкового оружия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення працездатності 
мікроконтролера РІС18F2550 у складі пульта керування навчальною 
моделлю стрілецької зброї за допомогою використання модульованого 
інфрачервоного випромінювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65682  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа для управления 
микроконтроллером для цветовой релаксации путем автоматического 
управления цветом и типом свечения 4-х RGB-светодиодов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для керування та прошивання мікроконтролера 
РІС18F2550, який керує яскравістю та кольором свічення чотирьох 
світлодіодів у складі пристрою, який може бути застосований в 
світильниках, нічниках, лампах настрою тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65683  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Юлія Анатоліївна  
 

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 з ілюстраціями "Літературний проект 
"Казки Херсонщини"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

366 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65684  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серт Дарина Вікторівна, Жижченко Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "More than that"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65685  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серт Дарина Вікторівна, Жижченко Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Absence"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65686  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серт Дарина Вікторівна, Жижченко Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Sunday"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65687  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Оксана Віталіївна  
 

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 "Намір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіносценарій короткометражного фільму написаний за мотивами 
одноіменного роману українського письменника Любка Дереша.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65688  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакоза Сергій Леонідович, Цибульник Сергій Олексійович, Півторак 
Діана Олександрівна, Луців Тарас 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 "Програма реалізації принципу роботи 
бреггівських волоконно-оптичних датчиків при різних рівнях 
деформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма реалізує принцип роботи волоконно-оптичного датчика на 
основі бреггівських решіток при різних рівнях деформації. Програма 
розраховує зсув бреггівської довжини хвилі при деформації волоконно-
оптичного датчика. Виводить графіки залежності коефіцієнта відбиття 
від бреггівської решітки від хвилі та залежність інтенсивності світла, 
що пройшло через датчик від довжини хвилі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65689  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ITSC"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65690  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернієнко Сергій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу 
"ЕВРОКОНФИСКАТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65691  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прудіус Анастасія Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я люблю тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65692  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегліна Юлія Дмитріївна  
 

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 проекту телевізійної передачі "U'KRAFT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей проект являє собою сценарій телевізійної передачі про створення 
українських товарів. В кожній передачі приймають участь 7 осіб: 2 
постійних, 2 найактивніших прихильника, та 3 експерти (2 
представника компанії, про яку йдеться мова в епізоді та зірка - 
незалежний експерт). Цільова аудиторія - 12-35 років. Мета проекту - 
популяризувати український продукт та показувати, що в Україні 
можна створювати свою справу та приєднуватись до існуючої, і щоб 
жити добре - треба розвивати себе та свою країну.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65693  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузанова Антоніна Григорівна, Сурков Олексій Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Система 
психофизиологического тестирования (СПФТ) "КРУТАЯ ВОЛНА" 
("СПФТ "КРУТА ХВИЛЯ", SPPT "COOL WAVE")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір  описує принципи психофізіологічного професійного відбору 
фахівців, методи обстеження та особливості процесу відбору з точки 
зору встановлення придатності до будь-якого виду діяльності, які 
покладені в основу створеної авторами веб-системи для онлайн 
тестування. Веб-система може застосовуватися в будь-якій сфері 
діяльності для встановлення професійної придатності, 
психофізіологічного та психоемоційного стану, рівня інтелекту та 
інших особистісних характеристик людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65694  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казьмірук Сергій Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика навчання, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації, сертифікації та ліцензування експертів-
поліграфологів в Україні, Європі та США"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика - це професійне навчання, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації, сертифікація та ліцензування експертів-поліграфологів 
на міжнародному рівні (за прийнятими стандартами) з метою сприяння 
у виявленні, локалізації та припиненні корупційних, економічних, 
правових, фінансових, кадрових та інформаційних ризиків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65695  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головня Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Вибірка кращих спортивних змагань за 
2011-2015 роки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдяки авторській ідеї зафіксувати найкращі спортивні змагання 
любителі авто- та мотозмагань мають можливість знову і знову 
переглядати найкращі моменти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65696  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нерсисян Марина Арутюнівна, Піроженко Анна Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65697  
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Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодаренко Людмила Юріївна, Мартинюк Михайло Тадейович, 
Шут Микола 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)  "Фізика" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65698  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилевська Оксана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65699  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Катерина Іванівна, Давидюк Людмила Володимирівна, Рачко 
Олена Федорівна (псевдонім)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65700  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Фізика" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65701  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Фізика для загальноосвітніх навчальних 
закладів з поглибленим вивченням фізики" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65702  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалко Ліна Миколаївна, Корягіна Наталія Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Біологія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65703  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топузов Олег Михайлович, Надтока Олександр Федорович, Покась 
Лілія Антонівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Географія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65704  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Ольга Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Хімія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65705  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенкова Ніна Анатоліївна, Богатирьова Ірина Миколаївна, 
Коломієць Оксана Миколаївна, Сердюк Зоя Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Алгебра" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65706  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурда Михайло Іванович, Тарасенкова Ніна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Геометрія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65707  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Вембер Вікторія Павлівна, Барна Ольга 
Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65708  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Тарасівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Рукопис підручника "Українська література" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65709  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Людмила Володимирівна, Статівка Валентина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (8-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65710  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна, Бицько 
Оксана Костянтинівна, Мельник Анжела Олегівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 
зарубіжна)" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65711  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Павло Петрович, Крикля Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Хімія" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65712  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паращич Валентина Вячеславівна, Фефілова Галина Євгенівна  
 

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 "Зарубіжна література" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65713  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Хімія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65714  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халабаджах Інна Михайлівна  
 

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 "Інтегрований курс "Література" (російська та 
зарубіжна)" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65715  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любченко Олександр Сергійович, Любченко Ольга Миколаївна, 
Тучина Наталія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Англійська мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65716  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костильов Олександр Васильович, Яценко Світлана Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Біологія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65717  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масляк Петро Олексійович, Капіруліна Світлана Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Географія" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65718  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Віталій 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)  "Фізика" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65719  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Людмила Степанівна, Гладюк Микола Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65720  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ющук Іван Пилипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65721  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанцева Ольга Павлівна, Стеценко 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)  "Інформатика" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65722  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пістун Петро Федорович, Добровольський Валерій Володимирович, 
Чопик Павло Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Фізика" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65723  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім), Гісем Ольга 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65724  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім), Мартинюк Олександр 
Олександрович, Гісем Ольга 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)  "Всесвітня історія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65725  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Марія Олександрівна, Морська Лілія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (4-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65726  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65727  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курогло Надія Іванівна, Веліксар Людмила Георгіївна, Мілков 
Анатолій Миколайович, Кіор Іван Федорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням українською мовою" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65728  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добра Олена Михайлівна, Воєвутко Наталя Юріївна, Сніговська 
Оксана Володимирівна, Аліпа Руслана Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням українською мовою" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65729  
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Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терзі Вероніка Мечеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням українською мовою" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65730  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленька-Свистович Леся Володимирівна, Ярмолюк Микола 
Олександрович, Слюсар Олег Федорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська мова (4-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською мовою" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65731  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокієва Айше, Салядінов Кубедін, Харахади Амет, Межмедінова 
Гулізар  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (кримськотатарська та зарубіжна)" 
підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням кримськотатарською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65732  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маметов Айдер Маметович, Акмаллаєв Енвер Сейдаметович, Алієва 
Лєніє Аблязівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Кримськотатарська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65733  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська мова" (8-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською мовою" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65734  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Наталія Володимирівна, Чен Наталія Володимирівна, 
Севастьянова Даріна Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Мистецтво" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65735  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлуша Тетяна Петрівна, Чабан Ірина Анатоліївна, Коваль Тетяна 
Миколаївна, Шевченко Ірина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Читачі НБУВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для збереження відомостей про читачів у 
вигляді  фактографічної інформації та надання доступу до неї 
бібліотечним співробітникам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65736  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лажевська Наталія Миколаївна, Карпенко 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)  Стаття "Концепція інтендантства у сучасних соціально-економічних 
умовах розвитку України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою роботи є аналіз проблеми функціонування військової логістики 
на окупованих територіях, її можливості та перспективи подальшого 
розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65737  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65738  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лосєв Борис 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)  Науково-популярний твір "Основы православной музыкальной 
грамоты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65739  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лосєв Борис 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)  Науково-популярний твір "Об удивительных свойствах 
электроактивированной воды"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65740  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лосєв Борис Георгійович  
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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)  Науково-популярний твір "Благовест"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65741  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомович Олександр Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Бери своє - Там де ми є"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65742  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Микола Васильович, Непорожня Лідія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Фізика" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65743  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій з ілюстраціями "Всемирная история. История 
цивилизаций позднего средневековья и нового времени (ХV - ХVІІІ 
вв.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65744  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій з ілюстраціями "История Украины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65745  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій з ілюстраціями "Всемирная история. История Древнего 
мира (29 лекцій)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65746  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій  з ілюстраціями "Всемирная история. История городов и 
стран мира"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65747  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій з ілюстраціями "Религиоведение. История религий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65748  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій з ілюстраціями "Всемирная история. История Средних 
веков"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65749  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65750  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведева Віолетта 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)  Пісенний альбом "Моя весна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісений альбом включає чотири пісні: "Веснянна пісня"; "Зорепад"; 
"Знову чекаю"; "Моя душа до тебе рветься"  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65751  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

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 "Мій світ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65752  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Iva Rich (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 "Storm"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65753  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ярослав Володимирович, Марущак Павло Орестович, 
Тиш Євгенія 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 "Статистична обробка та моделювання 
циклічних сигналів рельєфоутворення, оцінка похибок моделювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65754  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Любов Вікторівна, Шевченко Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Экологические аспекты проблемы доочищенной 
питьевой воды в сельских таксонах. Оценка неканцерогенных рисков 
для здоровья сельских жителей" ("Экологические аспекты 
доочищенной воды")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії аналізується проблема доочищеної питної води в одному з 
найбільших сільських таксонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65755  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дон Євген Юрійович, Леонтьєв Дмитро Миколайович, Журавський 
Анатолій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма обробки показників вихідних 
параметрів гальмування транспортних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє сосбою комп'ютерне програмне забезпечення, яке реалізує 
метод обробки даних та розрахунок вихідних параметрів руху 
транспортного засобу на основі експерементальних даних, отриманих 
під час дорожніх випробувань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65756  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихогуб Віталій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Лототип "Діамант 13"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65757  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нарижняк Анатолій Михайлович, Нарижняк Ростислав Анатольевич, 
Фот Людмила Гаріевна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Инверсная модель ? - научная 
база натуральной философии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В результаті наукового дослідження встановлено, що процеси в природі 
і суспільстві протікають в образі оптимальної інверсной моделі за 
єдиними об'єктивними законами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65758  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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)  Письмовий твір практичного характеру з ілюстраціями "Домашня 
Інтернет-сторінка продукції "БРОНЕНОСЕЦ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65759  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладишев Віталій Валентинович, Соколова Людмила Володимирівна, 
Дроздов Олексій Леонідович, Пухальська Ірина Олександрівна, Кечин 
Ігор Леонідович, Гладишева Світлана 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)  Підручник "Фармацевтическая аромология"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти складу, 
технології та оцінки якості аромозасобів парафармацевтичного і 
косметологічного напрямку. Дана характеристика природних, 
напівсинтетичних і синтетичних запашних сполук, які 
використовуються у виробництві аромотерапевтичних засобів і 
косметологічних виробів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65760  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

393 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце "Тахограф" 
("АРМ "Тахограф")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначається для користувачів - посадових осіб пункту 
сервісу контрольних пристороїв (тахографів). Програма надає 
користувачам можливість створювати електронні документи про 
результати перевірки контрольних пристроїв, виконувати їх обробку 
та передавати засобами електронного зв'язку до загальнодержавної 
бази даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65761  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицина Наталія Іванівна, Середа Іван Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Дослідження теореми Монжа 
про подвійний дотик поверхонь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою текстову частину, яка описує дослідження того, як 
визначити параметри площини перерізу конуса, щоб отримати еліпс з 
наперед заданими параметрами. В основі досліджень - теорема Монжа 
про подвійний дотик поверхонь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65762  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марущак Сергій Миколайович (Муассак, Muassak, Sergio Muassak), 
Сичевський Сергій Валерійович, Очеретнюк Ольга Сергіївна, Єлькін 
Олександр 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 "Командно-тактичне єдиноборство "А ла  гер 
ком а ла гер ("на війні як на війні")" (Версія: UA-ZH-1.0)" ("А ла  гер 
ком а ла гер ("на війні як на війні")" (Версія: UA-ZH-1.0)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дає змогу здійснити матч однойменної гри між 2 її 
користувачами на 2 персональних комп'ютерах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65763  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Стартова сторінка сайту etotam.com.ua"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою сукупність п'яти фото, поєднаних у спільний слайд-
плеєр та 4 гіперпосилання на розділи сайту та одинадцять 
гіперпосилань на підрозділи сайту, а також опис найкращих 
пропозицій та вступну статтю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65764  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієнко Марія Федорівна, Мітченко Віталій Степанович, Савчук 
Юрій Костянтинович, Якутович Сергій Георгійович, Івахненко 
Олександр 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)  Ескіз "Проект великого Державного Герба України" (2008-2009 рр.)" 
("Проект ВДГУ (2008-2009)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект є переможцем конкурсу на кращий ескіз великого Державного 
Герба України, проведеного Міністерством культури України у 2008 р.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65765  
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Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

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 "LPG START"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65766  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хардін Олег Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Преміум 
колекція "Житомир"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65767  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Гном"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65768  
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Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Мавпочка Еммі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65769  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Мавпочка Чак"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65770  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Мавпочка Макс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65771  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Клара"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65772  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глухівський Лев Йосипович  
 

Повне ім'я або повне 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 (пакет) html-програм 
"Дистанційна цифрова бібліотека "Єдине патентне вікно" ("ДЦБЄПВ - 
RDLOPB")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є пакетом HTML-програм, що, при його встановленні на ПК 
користувача, призначений для отримання Інтернет-послуг з отримання 
інформації патентного характеру (наявність патентів на винаходи, 
корисні моделі і промислові зразки, свідоцтва на торговельні марки), 
ДЦБЄПВ є комунікатором (єдине електронне вікно зі спрощеним 
інтерфейсом) з територіально розподіленими базами даних об'єктів 
інтелектуальної власності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65773  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодкий Олександр Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Опис винаходу (корисної моделі) 
"Універсальний замок-засувка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65774  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорук Юлія 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 "Помста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65775  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорук Юлія 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 "Пітьма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65776  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Олег Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Прикладная астрология. Теория и методология"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена питанням, пов'язаним з теорією та методологією 
прикладної астрономії. Описані у книзі основи прикладної астрології 
дають можливість вивчити та навчитися застосовувати прикладну 
астрологію в особистому житті та стати професійним астрологом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65777  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червінський Максим 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)  Сценарій інтерактивного музично-пригодницького реаліті-шоу від 
першої особи "Увидеть Мир чужими глазами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65778  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червінський Максим 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 проекту "Многоканальное интерактивное интернет-телевидение 
от первого лица"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65779  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червінський Максим Сергійович, Бушинський Нікіта 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 "TELEPORTEYE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65780  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Володимирович, Калашніков Олег Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "В РАЙ НА S-CLASS'e"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена висвітленню цілісного погляду на світ, що 
безумовно призведе до успіху. Ця книга про те, як перестати 
знаходитися у фінансовому і духовному дефіциті, вийти на рівень 
матеріального успіху і при цьому не стати черствим та безсердечним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65781  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Начьотова Тетяна Анатоліївна, Удовікова Наталя Олександрівна, 
Новохатська Світлана Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Схеми асоціації між об'ємом матки, станом її 
кровозабезпечення та гормонально-метаболічними показниками у 
дівчат-підлітків із гіпоменструальним синдромом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані схеми розкривають особливості асоціації об'єму матки з 
рівнем гормонально-метаболічних показників і величиною 
пульсаційного індексу, розрахованого для маткових артерій у дівчат-
підлітків з регулярним гіпоменструаційним синдромом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65782  
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Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Соціальна мережа для автомобілістів  
"NUMBERZ" для пристроїв під керуванням iOS" ("Програма 
"NUMBERZ" для пристроїв під керуванням iOS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65783  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хачатурян Альона Олександрівна , Хачатурян Тігран Араїкович, 
Хачатурян Єва-Марія Араїківна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів будинків на колесах "SweetНome" ("S.Н.")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65784  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Весна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65785  
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Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Время"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65786  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Повернення до мами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65787  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Українська весна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65788  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Зоряний хлопчик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65789  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "О любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65790  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Болгария"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65791  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
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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 "Осень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65792  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Эдельвейс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65793  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Так вышло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65794  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Анастасія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Використання прорізних пружин в різцетримачах для 
вібраційного дроблення стружки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить проблеми розробки нових, захищених патентами України, 
конструкцій різцетримачів для точіння з дробленням стружки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65795  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Анастасія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Математичне моделювання процесу точіння з дробленням 
стружки в напрямку поздовжньої подачі різцетримачами з пружними 
елементами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить дослідження математичної моделі пружної системи 
інструменту в напрямку поздовжньої подачі за допомогою програмного 
забезпечення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65796  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Анастасія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вдосконалення гідродинамічного підшипника 
зубошліфувального напівавтомату"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить аналіз конструкції зубошліфувального напівавтомата 
3В83С, зроблено висновки і запропоновано модернізувати 
шпиндельний вузол, а саме його опори.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65797  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Костянтинович, Артьомов 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 "Rigidity of Technological Processing System" 
("Rigidity of TPS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку пружно-жорсткісних 
характеристик технологічної обробляючої системи (ТОС).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65798  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

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 "Світильник (люстра) - "Konus"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Світильник виготовлений з пофарбованого пластифікованого бетону. 
Трубки верхньої частини виготовлені з металу, дроту в текстильній 
оплітці, цоколя та ЛЕД-лампи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65799  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

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 "Група стельових світильників - "Bronze"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Світильники виготовленні з бронзи, дроту в текстильній оплітці, 
цоколя та ЛЕД-лампи, кольору натуральної/протравленої бронзи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65800  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

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 "Бра - "Т2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Плафон, у якому таз виготовлений з нержавіючої сталі. Матеріал: 
пофарбований метал, золоті поталі зсередини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65801  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

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 "Підлогова лампа - "Franky"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Плафон, у якому таз виготовлений з нержавіючої сталі, всередині якого 
кругла пластина - відображувач світла. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65802  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Світильник (люстра) - "Tube"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Люстра з металевих труб, від основної осі лампи відходять всього сім 
"гілок".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65803  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

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 "Світильник (люстра) - "Abisal"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Люстра продовгуватої форми, габаритних розмірів. Матеріал - 
травлена мідь, дріт в текстильній оплітці, цоколі, ЛЕД-лампи в 
кількості десять штук.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65804  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Візір Микола Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів "SEA 
FREEDOM FEST"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65805  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дарморост Христина Мирославівна (Христенко Христина)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Мімі та Сісі: дзеркальне відображення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65806  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Англійська для магістрів з міжнародної 
економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник знайомить студентів вищих навчальних закладів 
з курсом англійської мови професійного спілкування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65807  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Опыт ЕС и сестейновое развитие в Украине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібники присвячений аналізу досвіду реалізації 
сестейнового розвитку і "зеленої" економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65808  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Костянтин Володимирович  
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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 "Пам'ятка вагітній з надмірною масою тіла та 
ожирінням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З метою нормалізації метаболізму та попередження акушерських 
ускладнень у вагітних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65809  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сілкова Олена Вікторівна, Лобач Наталія Вячеславівна  
 

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 "Медична інформатика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пріорітетним завданням викладачів вищих навчальних закладів є 
створення умов для засвоєння студентами знань з дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65810  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкевич Вікторія Ігорівна, Кайдашев Ігор 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)  Навчальний посібник "Медикаментозна гіперчутливість в 
стоматології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник складено відповідно до навчального плану та 
програми спеціалізації випускників вищих медичних навчальних 
закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за фахом "Стоматологія".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65811  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нідзельський Михайло Якович, Писаренко Олег Анатолійович, 
Цветкова Наталія Володимирівна, Соколовська Валентина 
Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Практикум з ортопедичної стоматології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лікарі, зубні техніки повинні вивчати закони природи, закони 
мистецтва, закони біомеханніки й розвивати набуті знання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65812  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська література" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65813  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Олександр Миколайович, Борисюк Тамара Василівна, 
Почтаренко Ольга Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65814  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчин Марія Михайлівна (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65815  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65816  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65817  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахаренко Василь Іванович, Коваль Наталія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська література" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65818  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Туряниця Вікторія Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Зарубіжна література" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65819  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Зуєнко Марина Олексіївна, Стороха 
Богдан Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Зарубіжна література" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65820  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Основи здоров'я" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65821  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова (4-й рік навчання)" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65822  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарева Олена Євгенівна, Ільїнська Ніна Іллівна, Мацапура 
Валентина Іванівна, Гальчук Оксана Василівна, Бітківська Галина 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65823  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струкевич Олексій Карпович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65824  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Всесвітня історія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65825  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Страшко Станіслав Васильович, Горяна Лариса Григорівна, Білик 
Валентина Григорівна, Ігнатенко Сергій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65826  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Каталог пестицидов и агрохимикатов (краткая 
характеристика пестицидов и агрохимикатов) для интернет-магазина 
www.agg.net.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог пестицидів та агрохімікатів, в якому надається коротка 
характеристика препаратів (засобів захисту рослин). Орієнтований на 
садівників, агрономів, фермерів, огородників, дачників та всіх 
бажаючих та зацікавлених в отриманні інформації щодо захисту та 
підживленню с/г культур. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65827  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альохін Євгеній Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МАНЕКСІ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "СИСТЕМА 
Р2Р.MONEXY.UA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65828  
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Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багатий Роман Вікторович, Любіменко Сергій Олександрович, 
Тарасюк Олександр Миколайович, Чорний Ігор Віталійович, Ковальов 
Олексій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МАНЕКСІ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система 
електронних грошей "Monexy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65829  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Костянтин Григорович, Чорний Ігор Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МАНЕКСІ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "MONEXY КАССА"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65830  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Мацієвський Петро Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С:Бухгалтерія 8 для України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового 
обліку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65831  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олексій Геннадійович, Пелюк Ілля Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій серіалу "СВЕТА МОТОР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Світлані Лорко 40 років і на даний момент вона переживає важке 
розлучення.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65832  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокіна Валерія 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 "Сны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65833  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокіна Валерія 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 "Залишаюсь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65834  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожушко Світлана Павлівна, Мединська Світлана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Складаємо державний іспит з ділової іноземної 
мови"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник має за мету цілеспрямовану якісну підготовку студентів 
економічних та менеджерських спеціальностей до успішного складання 
державного екзамену з ділової іноземної мови (англійської).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65835  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піць Андрій Вікторович, Слободяник Анатолій Олександрович, 
Вишняк Павло 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)  Збірник пісень "Ох...і історії" ("Ох і... історії")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник пісень складається з 11 авторських пісень: "Щось тут лежало", 
"Розвалюха", "Мій клятий сусід", "Про пиво", "Той, що вірить в 
чудеса", "Останній політ", "Горілку люблять пити всі", "Почуй мене", 
"Друг гаманець", "Три носкі труси і ремінь", "Разбивая руки в кровь". 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65836  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Володимир Михайлович  
 

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)  Ескіз зображення "Спілка фахівців соціологічних та психологічних 
досліджень MORALEX.COM.UA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз складається із стилізованого зображення мозку людини, 
захищеного двома долонями від агресивного впливу двох блискавок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65837  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрій  Лобов (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 літературних творів "Art City Game" ("So Code")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65838  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокол-Кітаєв Олег Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій щорічного етнічного культурно-розважального масового 
заходу "Вареник-ФЕСТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для організації проведення відповідного заходу з метою 
привернення уваги активної молоді до етнічних традицій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65839  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харинович Сергій Григорович, Бурміцький Олександр Борисович  
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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 "Матіз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65840  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харинович Сергій Григорович, Бурміцький Олександр Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Гутен так"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65841  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харинович Сергій Григорович, Бурміцький Олександр Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вулкан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65842  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харинович Сергій Григорович, Бурміцький Олександр Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

422 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Укравтодор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65843  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "SLAVIA-
AKB"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65844  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкарьов Геннадій Вікторович, Дворкін Леонід Йосипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПСБ" для проектування складу 
полістиролбетону та управлінням його якістю" ("ПСБ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою використання систем програмування для 
управління якістю полістеролбетонних сумішей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65845  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Олеся Петрівна, Павленко Іван Валентинович  
 

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 "Створення дампу оперативної пам'яті в 
операційній системі Windows"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дає можливість створювати дамп оперативної 
пам'яті, в якому відображається усі запущені процеси в операційній 
системі, їхня адреса в пам'яті, розмір та бібліотеки, які вони 
використовують. Дамп пам'яті записується в окремий файл, що зручно 
при дослідженні комп'ютерного інциденту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65846  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Сергій Олегович, Куперштейн Леонід Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Захист файлів в операційній системі Android"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний засіб дає можливість приховувати файли від файлових 
менеджерів та шифрувати вміст файлу для підвищення рівня захисту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65847  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Сергій Олегович, Куперштейн Леонід Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб для шифрування даних за допомогою 
еліптичних кривих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний засіб дає можливість виконувати шифрування і 
розшифрування файлів різного типу та розміру за допомогою 
еліптичних кривих.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65848  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  RoniN 47 (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Жить Значит Бороться"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До музичного альбому увійшли пісні: "Жить Значит Бороться", "Как 
Твои Дела", "Голос", "Падшие", "Берсерк", "Ронин", "Скрытый 
Терроризм", "Кризис". 
    

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65849  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2016  
 

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  Аудіовізуальний твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Best of the Best" (publications till 2015)" 
("BOB" - publications till 2015")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка аудіовізуальних творів освітнього спрямування представляє 
проект, діяльність якого спрямована на вивчення іноземної 
(англійської) мови. Збірка аудіовізуальних творів - це освітні 
коротенькі стрічки (аудіовізуальні твори), які подані в оригінальній 
режисерській, сценарній, операторській та художній версії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65850  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Безпалий Кирило Валерійович, Салієва 
Ольга Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Цифрове підписування, стійкість якого 
базується на проблемі дискретного логарифмування у скінченному 
полі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний модуль для генерації ключів, створення цифрового 
підпису документів та його перевірки. Дозволяє автоматизувати процес 
підтвердження справжності документів за допомогою цифрового 
підпису.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65851  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Безпалий Кирило Валерійович, Синюгін 
Вадим Валерійович  

 

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 "Обчислення елементу рекурентної 
послідовності з великим значенням індексу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизований програмний модуль для розрахунку елемента 
рекурентної послідовності з великим значенням індексу. Дозволяє 
автоматизувати процес обчислення елемента у разі необхідності для 
значення індексу вище за розмір чотирьох машинних слів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65852  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Образ персонажа "Гном 7"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва представлений як зображення 
мультиплікаційного образа Гнома жіночої статі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65853  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Образ персонажа "Гном 4"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва представлений як зображення 
мультиплікаційного образу Гнома чоловічої статі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65854  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Образ персонажа "Гном 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва представлений як зображення 
мультиплікаційного образу Гнома чоловічої статі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65855  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Образ персонажа "Гном 3"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

427 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва представлений як зображення 
мультиплікаційного образу Гнома чоловічої статі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65856  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Образ персонажа "Гном 6"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва представлений як зображення 
мультиплікаційного образу Гнома жіночої статі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65857  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Образ персонажа "Гном 5"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва представлений як зображення 
мультиплікаційного образу Гнома чоловічої статі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65858  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сэм Дики (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Западное царство. Часть первая. В поисках дракона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія книги розгортається навколо звичайної дівчини-підлітка Таши, 
що тікаючи від реальності, потрапляє у Західне царство - світ, де 
справджуються мрії. У супроводі вірного слуги Тео вона має відшукати 
білого дракона та зупинити війну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65859  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Man-Gust (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 "Товстун"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65860  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Man-Gust (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 "Ти мене не розумієш"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65861  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Man-Gust (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Колискова ніч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65862  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Man-Gust (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 "Заводський син"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65863  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Man-Gust (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65864  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Man-Gust (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 "Віє вітер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65865  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Man-Gust (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 "Собака в житі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65866  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Man-Gust (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 "Крутий молодий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65867  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Man-Gust (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Кучамен магічєскій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65868  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Man-Gust (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 "Тракторист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65869  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Михайло Герасимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного анімаційного фільму "Верхів'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій розповідає про одну добу життя Києва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65870  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сингаївська Олександра Іванівна, Дьомін Микола Мефодійович, 
Давиденко Ірина Вікторівна, Рудник Дарина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-дослідна робота "КЛАСИФІКАЦІЯ,СТРУКТУРОЛОГІЧНІ 
ТА ІНФОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ПЕРВИННИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЙ 
ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ ТА МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше розроблено класифікатор 329 функціональних елементів 
інженерної підготовки територій, інфологічні моделі взаємодії між 
природними умовами, природними процесами, задачами і заходами 
інженерної підготовки територій і інженерними спорудами для 
інформаційного забезпечення містобудівної діяльності тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65871  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубенко Крістіна Сергіївна, Дубенко Юлія Миколаївна, Дубенко 
Сергій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник п'єс "ДЮКС: Сборник пьес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник містить 9 п'єс: "В Рождественский Свят Вечер", "Глубокое 
переосмысление", "У моря", "Граф Др Акула", "Ну что?", "Что, не 
ждали?", "Жить надо на позитиве!", "Новогодняя детективная 
история", "Чайная встреча", "Хочу Жениться!", і являє собою 
літературні твори на різноманітні теми, об'єднані жанром комедія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65872  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Михайло Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Хрещені вогнем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва  - це серія картин про Україну 
та героїв. До цієї збірки увійшли картини, присвячені київським 
князям, запорізьким козакам, "кіборгам" із донецького аеропорту, 
берегині Євромайдану, студентам-революцеонерам із Майдану та 
іншим сучасним героям.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65873  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсоненко Володимир Віталійович, Жук Віталій Володимирович, 
Князь Давид Федорович, Трибулькевич Антон 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 "UP.me app"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це програма, що розроблена як рішення для організації роботи в сфері 
продажу продуктів і послуг. Основним завданням продукту є надання 
робочого місця продавця у вигляді планшета з набором програмних 
рішень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65874  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шейкіна Тетяна Тарасівна  
 

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)  Літературно-описова інструкція та ілюстрація ігрового поля 
"Настільна гра "Психологічна метафорична гра для жінок "Дорогою 
казок" ("Психологічна гра "Дорогою казок")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра призначена для групової психологічної терапії у рамках 
психоаналізу з активним застосуванням метафор та казкотерапії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65875  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пюро Юрій Казимирович  
 

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 "Ножі та сокири мисливсько-
господарчого призначення" ("Ножі та сокири")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє собою збірку зображень ножів та сокир оригінального 
та практичного дизайнерського виконання та конструкторського 
рішення для мисливства, рибальства, побуту, спорту, туризму тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65876  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлига Павло 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 "МастерБух"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою автоматизоване робоче місце 
бухгалтера бюджетної чи приватної установи. Надає можливість обліку 
Основних засобів, Матеріальних цінностей, Необоротних активів та 
ведення Головної книги з усіма Меморіальними ордерами. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65877  
 

Дата реєстрації авторського права  02.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршунов Віталій Олегович  
 

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 загадок в віршованій формі "Игра в загадки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник загадок містить цікаві віршовані загадки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65878  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Причинна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молода дівчина закохується у козака, але перед весіллям її наречений 
іде з козаками на військову справу. Наречена невитримавши 
розставання з коханим втрачає спокій, вона відчуває, що божеволіє. 
Щоб залишитися у пам'яті коханого "нареченою" молода дівчина йде 
до русалок, які готують її до зустрічі з нареченим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65879  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "2016 рік. Україна. Місто Козатинь. а це боль. Документи 
Нобелівської Премії. Козятинський метод звинувачення і дослідження 
випробування на живучість людини та разоблачення організованої 
злочинності в місті Козятинє Вінницької області. Міжнародний 
заговор. 158 листів. Програма" ("Медична література")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наступний том є цільова соціальна робота людини, призначена для 
читання, дослідження, опублікування. Економічна робота служить 
суспільству  для одержання золотої медалі Нобелівської Премії. Твір 
походить з міста Козятина. Робота багата на інформацію. Забезпечена 
документами, матеріалами, які потребують досконалості. Автор веде 
народ на мирне існування, будівництво добробуту, досконалості. Своєю 
роботою автор захищає здоров'я членів сім'ї для справедливого 
суспільства держави Україна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65880  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демьохін Антон Володимирович, Лозневий Павло 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 "Інформаційний програмний комплекс "E-
INSURANCE" ("ІПК "E-IN")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65881  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Поляков Віктор Михайлович, Корпач 
Олексій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Новітні технології розвитку конструкції 
автомобілів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику систематизовано і представлено новітні технології 
розвитку конструкції автомобілів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65882  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Поляков Віктор Михайлович, Шарай 
Світлана Михайлівна, Босенко Володимир Миколайович  

 

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)  Навчальний посібник "Прикладна теорія руху автопоїзда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65883  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєв Олександр Олександрович, Арешонков Віталій 
Володимирович, Атаманчук Володимир Миколайович, Вакулик Ольга 
Олексіївна, Весельський Віктор Казимирович, Іщенко Андрій 
Володимирович, Комаринська Юлія Борисівна, Кофанов Андрій 
Віталійович, Курилін Іван Ростиславович, Лісогор Віталій Григорович, 
Лук'янчиков Борис Євгенович, Лук'янчиков Євген Дмитрович, 
Мировська Анна Всеволодівна, Патик Леся Леонідівна, Пясковський 
Вадим Валерійович, Радецька Валентина Яківна, Саковський Андрій 
Анатолійович, Сокиран Михайло Федорович, Сокиран Федор 
Михайлович, Феськов Микола Миколайович, Чорноус Юлія 
Миколаївна, Юсупов Володимир Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір навчального 
характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний підручник "Криміналістика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65884  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шраменко Володимир Миколаєвич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бодрый дед"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65885  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 тобой переболею"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірка увійшли пісні: "Я не могу без тебя", "Стреляй", "Я тобой 
переболею", "Забудь обо мне".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65886  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Антон Валерійович, Свідло Тетяна Миколаївна  
 

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 "Математизація науки в сфері суспільного життя 
людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Актуальність проблеми пов'язана з багатовіковим розвитком та 
проникненням математичних методів у різні галузі людської 
діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65887  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Небога Сергій Валерійович (Колдун Агобен), Нестеренко Павло 
Олександрович (Любомир Богоявленский)  

 

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)  Книга "Молитвослов Чёрта. Книга II"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65888  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

439 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Мацієвський Петро Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Бухгалтерія 8 для України Базова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового 
обліку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65889  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Мацієвський Петро Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Бухгалтерія 8 для України. Учбова 
версія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє вивчити можливості ведення бухгалтерського 
обліку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65890  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Сергій Васильович, Малков Дмитро 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 "Самозванцы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65891  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Стукаленко Юрій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Підприємство 8. Торгівля для приватних 
підприємців України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для приватних підприємців України. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65892  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Захаров Михайло Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Підприємство 8. Комплексний облік для 
бюджетних установ України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в бюджетних установах 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65893  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Захаров Михайло Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

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 "1С: Підприємство 8. Комплексний облік для 
бюджетних установ України Базова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма орієнтованна на використання в бюджетних установах 
України. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65894  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Мацієвський Петро Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Підприємство 8. Управління торгівлею 
для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підприємств сфери торгівлі та надання 
послуг.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65895  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Горенко Андрій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Підприємство 8. Роздріб для України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації роздрібних магазинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65896  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Горенко Андрій Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Підприємство 8. Управління невеликою 
фірмою для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для управління та обліку на підприємствах 
малого бізнесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65897  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Мацієвський Петро Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління 
Персоналом для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для реалізації кадрової політики підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65898  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Мацієвський Петро Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління 
Персоналом для України Базова"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для реалізації кадрової політики підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65899  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Мацієвський Петро Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Підприємство 8. Управління торговим 
підприємством для України" ("1С: Управління торговим 
підприємством 8, 1С: УТП8")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати завдання оперативного, 
управлінського, бухгалтерського і податкового обліку.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65900  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Захаров Михайло Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для 
бюджетних установ України" ("1С:Бухгалтерія 8 для бюджетних 
установ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних 
розпорядників коштів бюджету.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65901  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Захаров Михайло Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С: Підприємство 8. Зарплата та кадри для 
бюджетних установ України" ("1С: Зарплата та кадри для бюджетних 
установ України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для комплексної автоматизації розрахунку 
заробітної плати і ведення кадрового обліку в установах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65902  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієвська Вікторія Яківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Презентація "VALUES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Презентація нового стандарту ефективних комунікацій. Інструменти та 
методика визначення ефективних комунікацій команд, спільнот через 
персональне визначення життєво важливих пріоритетів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65903  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієвська Вікторія Яківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анкета "VALUES" ЦІННІСНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИСТОСТІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Анкета містить авторський інструмент та методику для визначення 
життєво важливих пріоритетів людини, задає ціннісні рамки. Цінності 
визначають, що особливо важливо для людини (в минулому, на даний 
момент, в майбутньому...).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65904  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудень Василь Володимирович, Тімченко Наталія Федорівна  
 

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 "Алгоритм розрахунку потенційного прямого 
економічного збитку, який спричинений діючій системі охорони 
здоров'я хворобою (на прикладі хвороби гострий інфаркт міокарду 
[І.21])"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм дозволяє провести обрахунок як в окремому підрозділі 
закладу охорони здоров'я, де надавалася медична допомога даній 
категорії хворих, так і в цілому по даній нозології за певний період 
часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65905  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владіміров Едуард Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Діалогова програма для розрахунку 
кулачнового механізму з коромислом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для синтезу і аналізу кулачкового механізму як 
при виконанні інженерних розрахунків, так і в учбовій практиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65906  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волосов Максим Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Фонтан арка любові"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65907  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приймак Андрій Васильович, Куліш Дарина Владиславівна, Волинець 
Олександр Юрійович, Сінюгін Вадим Валерійович, Гижко Максим 
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 "Багатокористувацький чат з захищеним 
обміном файлів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на мові високого рівня С# з використанням Win. 
Form для розробки інтерфейсу та інтернет протоколів TCP/UDS для 
передачі даних в режимі онлайн. Дане програмне забезпечення 
використовується для обміну текстовою інформацією, а також 
мультимедійними файлами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65908  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замченко Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мене так занадто в мені"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65909  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колотіліна Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Декоративная роспись ногтей черным и белым 
в авторской технике совмещения материалов "Ахроматические 
дизайны". Издание ІІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник представляє всі можливі методи дизайну нігтів з 
упровадженням пензликів. Представлено покрокове виконання техніки 
"Ахроматичні дизайни" розпису нігтів чорним і білим кольором при 
створенні вишуканих дизайнів на нігтях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65910  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробієнко Петро Петрович, Каптур Вадим Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультимедійний навчальний дистанційний 
курс безпечного користування ресурсами мережі Інтернет" 
("OnlineSafety.info")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс ставить за мету демонстрацію основних загроз мережі Інтернет, а 
також основних способів їх уникнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65911  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудень Василь Володимирович, Тімченко Наталія Федорівна  
 

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 розрахунку непрямого економічного збитку, 
який спричинений втратою здоров'я населенням України через 
хворобу (на прикладі хвороби гострий інфаркт міокарду [1.21])"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена комплексна методика оцінки непрямих економічних 
збитків, спричинених втратою здоров'я населенням України через 
гострий інфаркт міокарда, засвідчує витрати у 2013 році в сумі 644,2 
млн. грн. та вказує на потенційну можливість керівників органів і 
закладів охорони здоров'я та окремо практикуючих лікарів  
проведення економічного аналізу величини збитків, нанесених 
хворобою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65912  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєв Анатолій Федотович, Алексєєва Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Навчально-методичний 
посібник з дзюдо для тренерів-викладачів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл та спортивних клубів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику розкритий зміст навчального матеріалу з основних 
компонентів фізичної, технічної, психологічної, теоретичної 
підготовки, а також з інструкторської та суддівської практики для 
спортсменів дзюдоїстів, які займаються в ДЮСШ, починаючи з 6 до 23 
років.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65913  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дороднов Олексій Борисович, Дороднова Ірина 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)  Твір художнього дизайну (малюнки) "Дизайн графических 
изображений арабских цифр, выполненных в виде змеи (пять видов)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65914  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінна Тетяна Миколаївна  
 

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)  Літературно-письмовий твір (рукопис) "Данило Кушнір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65915  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владіміров Едуард Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Діалогова програма для розрахунку 
кулачкового механізму з штовхачем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для синтезу і аналізу кулачкового механізму як 
при виконанні інженерних розрахунків, так і в учбовій практиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65916  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Антон Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Зображення логотипу "blablaTaxi"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65917  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сенченко Костянтин Євгенович, Булгаков 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)  Програмний продукт "ВР-1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ВР-1 призначена для використання в тренувальному процесі 
спортсменів різної кваліфікації у всіх видах єдиноборств, що 
застосовують ударну техніку. Він дозволяє тренеру оцінити рівень 
розвитку швидкісних якостей у процесі тренування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65918  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

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 "REST API для роботи з категоріями 
продуктів інтернет магазину з використанням мови програмування 
PHP та фреймфорку Laravel"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторський твір являє собою реалізацію веб-додатку для роботи з 
категоріями та продуктами Інтернет-магазину. Для взаємодії з 
інформаційними ресурсами був використаний архітектурний підхід  
REST. Реалізоване каскадне видалення продуктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65919  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сміянов Владислав Анатолійович, Сміянов Євген Владиславович, 
Говорун Максим Вікторович, Попович Василь Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LorHelper"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний додаток диференціальної діагностики ЛОР захворювань з 
рекомендованими протоколами лікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65920  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волинець Олександр Юрійович, Приймак Андрій Васильович, Куліш 
Дарина Владиславівна, Лебедева Галина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль навісного захисту через перевірку 
контрольної суми цільової програми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний модуль дозволяє захистити цільову програму від 
несанкціонованої модифікації шляхом перевірки контрольної суми 
виконуваного файла.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65921  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліш Дарина Владиславівна, Волинець Олександр Юрійович, 
Приймак Андрій Васильович, Катаєв Віталій 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 "Модуль захисту програмного забезпечення 
від несанкціонованого доступу шляхом прив'язки до файлу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний модуль дозволяє захистити програму від несанкціонованого 
доступу шляхом прив'язки до файла, його "справжність" та дозволяє 
чи забороняє виконувати захищену програму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65922  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волинець Олександр Юрійович, Приймак Андрій Васильович, Куліш 
Дарина Владиславівна, Павловський Павло Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Захищений веб ресурс для зберігання 
персональних даних за допомогою криптографічного алгоритму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дане програмне забезпечення використовується для зберігання 
персональних даних користувачів у зашифрованому вигляді та 
служить основою для створення інших додатків, яким необхідно 
зберігати дані у зашифрованому вигляді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65923  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавров Андрій Юрійович, Павловський Павло Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Трекінг кольорового об'єкту на відео"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для відстеження переміщення кольорового 
об'єкта на відео. Розроблений програмний продукт має низькі вимоги 
до апаратного забезпечення, високу швидкодію та достатню для 
впровадження точність функціонування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65924  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Гайдаєнко Олег 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 "Засіб захисту SQL бази данних в OS Android"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформація у сьогоденні стала дуже цінним ресурсом, втрата якого 
може призвести до серйозних наслідків і втрат, тому проблема захисту 
збереженої інформації стає все актуальнішою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65925  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Ткачук Костянтин 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 "Емулятор для роботи з числами великої 
розрядності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій важливою є 
задача зберігання конфіденційної інформації, для чого 
використовуються різноманітні криптографічні методи захисту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65926  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Караван Владислав Русланович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Графічний пароль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У зв'язку з активним розвитком технологій та безпосередньому 
контакті людини з ними, все частіше постає питання захисту особистих 
даних. На допомогу приходять різного виду паролі, які так чи інакше 
допомогають вирішити дану проблему.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65927  
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Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Марія Володимирівна, Гижко Максим 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 "Мережевий шифратор та дешифратор файлів 
на основі алгоритму RSA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для шифрування та дешифрування файлів при 
передачі по мережевому з'єднанню.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65928  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зоренко Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
експлуатації гумовотканинних полотнищ офсетного плоского друку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика відображає сучасні вимоги до процесу підготовки до роботи 
та експлуатації офсетних гумовотканинних полотнищ для друкування 
на аркушевих та рулонних одно- та багатофарбових ротаційних 
друкарських машинах офсетного плоского друку із зволоженням 
друкарських форм і призначена для забезпечення стабільної роботи 
обладнання і якості відбитків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65929  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рута Богдан (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Обійми мене, життя!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія відбувається у сучасній Україні. Кіносценарій створено на 
матеріалах української міфології у жанрі фентезі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65930  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лосєв Борис Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Осецентрическая метамерно-
фрактальная геометрия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65931  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Общение с тонким миром"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі досліджені питання можливості існування життя після смерті. 
На прикладі спілкування автора зі своїми померлими родичами та 
знайомими підтверджується існування душ та загробного життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65932  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Трондіна Наталія 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 "Віртуальний цифровий фільтр методом 
частотної вибірки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення створено для моделювання цифрового 
алгоритму фільтрації на основі частотної вибірки. Програма дозволяє 
максимально спростити процес дослідження алгоритму фільтрації, 
сприяє полегшенню процесу засвоєння учбового матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65933  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Павлович, Палій Анатолій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Покращення якості молока і збільшення його 
виробництва шляхом захисту дійного стада"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система комплексних науково-обґрунтованих загальногосподарських 
та ветеринарно-санітарних заходів у тваринництві, метою яких є 
покращення якості молока і збільшення його виробництва шляхом 
захисту дійного стада.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65934  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаман Юрій Олександрович, Шендрик Віра Вікторівна, Нагорний 
Володимир В'ячеславович  

 

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 "Програмний додаток для операційної системи 
Android "Фармакологічний довідник "PharmGuide"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програмний додаток є довідником про лікарські засоби, розроблений 
для використання студентами медичного інституту, інтернами та 
практикуючими лікарями на мобільних пристроях з операційною 
системою Android.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65935  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Юрій Антонович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Компьютерная технология синтеза 
системы офисов по управлению программами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті наведена комп'ютерна технологія, яка на основі вибраних 
базових програм зособів дозволить реалізувати часткові моделі синтезу 
системи офісів з управління програмами і проектами у вигляді 
програмних модулів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65936  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Юрій Антонович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Концептуальна модель синтезу системи 
офісів з управління програмами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система концепції синтезу СОУП у вигляді моделей, що наведена у 
статті є досить загальна, та становить принципи декомпозиції її на 
часткові задачі, такі як вибір оргструктур і рівня функціональних 
повноважень офісу, технології реалізації процесів управління 
проектами, встановлення комунікацій між ними, вибору місця 
розташування, підбір кваліфікованих виковавців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65937  
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Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоботова Еліна Борисівна, Калмикова Юлія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика визначення корисних 
властивостей відвальних доменних шлаків з метою їх комплексного 
використання у виробництві будівельних матеріалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено стадії і методи дослідження, основні хімічні та екологічні 
характеристики і властивості доменних шлаків як будівельних 
матеріалів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65938  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилицька Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Казки Принцеси Квіточки. Мрії збуваються!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65939  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Віталій 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 "Дослідження трансформатора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі проведено дослідження однофазного трансформатора. 
Здійснено варіантний огляд та дослідження режимів роботи 
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трансформатора, написана програма та розрахунок його 
характеристик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65940  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Мацієвський Петро Петрович, Алпаідзе Ружена Шотівна, Коломієць 
Оксана Анатоліївна, Новіков Сергій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8. Управління виробничим 
підприємством для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для комплексної автоматизації різних ділянок 
діяльності підприємств не лише виробничої сфери. Програма 
забезпечує роботу в єдиному інформаційному просторі всіх підрозділів; 
відноситься до розряду ERP-систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65941  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Мацієвський Петро Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8. Документообіг КОРП для 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма орієнтована на КОРП для України, орієнтована на бюджетні 
установи, а також на середні і великі комерційні підприємства. 
Програма підходить для використання на підприємствах, що 
працюють з великою кількістю документів. Програма дозволяє 
скоротити час при реєстрації документів, обробці та зберіганні 
документів; уникнути втрат оригіналів, а також забезпечує пошук 
документів в режимі он-лайн.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65942  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Новіков Сергій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 7.7. Бухгалтерський облік 
для України" ("1С:Бухгалтерія 7.7")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма використовується для реалізації довільної схеми обліку. 
Призначена як для використання на одному комп'ютері, так і для 
забезпечення роботи декількох користувачів з однією інформаційною 
базою у локальній мережі, а також у локальній мережі з 
використанням клієнт-сервісної технології збереження даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65943  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Новіков Сергій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С:Торгівля і Склад 7.7 для України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма використовується для виконання задач оперативного обліку 
на підприємствах. Призначена як для використання на одному 
комп'ютері, так і для забезпечення роботи декількох користувачів з 
однією інформаційної базою у локальній мережі, а також у локальній 
мережі з використанням клієнт-сервісної технології збереження даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65944  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Новіков Сергій Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С:Зарплата і Кадри 7.7 для України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма використовується для вирішення задач періодичних 
розрахунків на підприємствах. Призначена як для використання на 
одному комп'ютері, так і для забезпечення роботи декількох 
користувачів з однією інформаційної базою у локальній мережі, а 
також у локальній мережі з використанням клієнт-сервісної технології 
збереження даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65945  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Новіков Сергій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 7.7. Комплексна поставка 
для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма використовується для забезпечення комплексної 
автоматизації підприємства. Для роботи необхідна наявність 
компонент "Бухгалтерський облік", "Оперативний облік", 
"Розрахунок". Призначена як для використання на одному комп'ютері, 
так і для забезпечення роботи декількох користувачів з однією 
інформаційної базою у локальній мережі, а також у локальній мережі з 
використанням клієнт-сервісної технології збереження даних  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65946  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олексій Михайлович, Філіпченко Олександр Іванович, 
Новіков Сергій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 7.7. 
Виробництво+Послуги+Бухгалтерія для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма використовується для автоматизації обліку на виробничих 
підприємствах. Для роботи необхідна наявність компонент 
"Бухгалтерський облік", "Оперативний облік", системи 
"1С:Підприємство 7.7".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65947  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IMMMonitor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"IMMMonitor" - скриптове рішення, яке дає змогу MediaNet зберігати 
звіти про параметри роботи операційної системи і діагностичну 
інформацію про працездатність прикладного ПО на централізований 
сервер (кластер) у вигляді інформаційних метрик через HTTP/S 
протокол.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65948  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MPlayerOS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"MPlayerOS" - програмний комплекс, розроблений під архітектуру 
Raspbian.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65949  
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Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AutoDeploy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"AutoDeploy" - серверне скриптове рішення, яке полегшує роботу 
адміністраторів MediaNet.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65950  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

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)  Схема "Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Схема являє собою організаційну діаграму (із поширенням праворуч 
донизу), яка відображає трирівневу класифікацію об'єктів права 
інтелектуальної власності (група, підгрупа, об'єкт). В основу 
класифікації покладено відмінності у виникненні та здійсненні 
майнових та немайнових прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності, особливості застосування творчого підходу при їх створенні, 
а також найбільш характерні галузі їх використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65951  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черенько Людмила Миколаївна, Полякова Світлана Володимирівна, 
Шишкін Владислав Сергійович, Заяць В'ячеслав Сергійович, Когатько 
Юрій Леонідович, Васильєв Олександр Анатолійович, Реут Анна 
Георгіївна, Новосільська Тетяна Володимирівна, Пономаренко Марина 
Василівна, Клименко Юлія Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Територіальна диспропорційність рівня та якості життя населення 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено теоретико-методологічні засади дослідження 
територіальної диспропорційності рівня та якості життя населення; 
здійснено комплексну оцінку регіональної та міжпоселенської 
диференціації рівня і якості життя населення України, встановлено їх 
критичні диспропорції на рівні адміністративних районів та проведено 
картографування осередків вразливості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65952  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Олександр Іванович, Ткаченко Лідія Григорівна, Надрага 
Василій Іванович, Новак Ірина Миколаївна, Ярош Олег Михайлович, 
Дідківська Олена Григорівна, Гриняк Костянтин Васильович, Вихор 
Вікторія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Соціальний потенціал інноваційних трансформацій занятості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено теоретико-методологічні засади визначення та 
використання соціального потенціалу інноваційних трансформацій 
зайнятості, визначено домінантні інноваційні зрушення у формах, 
різновидах та режимах зайнятості з точки зору їх потенціалу щодо 
формування стратегічних перспектив сталого людського та 
соціального розвитку України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65953  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісогор Лариса Сергіївна, Лібанова Елла Марленівна, Ільїч Людмила 
Миколаївна, Жук Інеса Миколаївна, Кримова Марія Олександрівна, 
Марченко Ірина Сергіївна, Войналович Ірина Анатоліївна, Якимова 
Наталія Сергіївна, Жекунова Наталія Олександрівна, Іващенко Сергій 
Васильович, Сіренко Юлія Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Інноваційні перспективи структурних трансформацій на ринку праці 
в умовах модернізації економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено й обґрунтовано механізм активації інноваційного 
компонента взаємодії ринку праці та освітньої системи з урахуванням 
перспектив трансформаційних змін. Визначено шляхи мінімізації 
негативних проявів структурних трансформацій ринку праці в умовах 
суспільно-економічної нестабільності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65954  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Програма гуртка 
журналістики "Юні кореспонденти" ("Юні кореспонденти")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65955  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Коханий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65956  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ТРИ ГУСЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65957  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щічко Людмила 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 "Вже рік минув"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65958  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щічко Людмила 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 "Матінко моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65959  
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Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Володимир Андрійович, Журавльов Андрій Олександрович, 
Степанель Ян Ігорович, Романюк Руслан Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості застосування методу середніх навантажень для 
розрахунку втрат електричної енергії в системах електропостачання з 
джерелами розосередженої генерації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджені основні фактори, що впливають на методичну похибку, яка 
виникає при використанні методу середніх навантажень для оцінки 
втрат енергії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65960  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федотова Світлана Олександрівна  
 

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)  Проект технічних умов "Технічні умови ТУ У 10.2-38420015-001:2013 
"РАКИ ВАРЕНІ ТА ВАРЕНО-МОРОЖЕНІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ці технічні умови поширюються на раки та їх частини варені та 
варено-морожені, які відварюють у розсолі (відповідно до затверджених 
рецептур), охолоджують або заморожують. Продукція варено-морожена 
готова до вживання після дефростації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65961  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лучишин Олег Володимирович, Лучишина Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Зображення знаку "CRAZY GYM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стилізоване зображення поясних фігур чоловіка і жінки атлетичного 
складу з гантелями на фоні стилізованої спортивної штанги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65962  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чістяков Евгєній Александровіч (Чистяков Евгений Александрович)  
 

Повне ім'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 "Пан Кріп"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою зображення анімаційного персонажа що тримає у 
руках горизонтально орієнтований прямокутник, з округленими 
кутами. Навколо персонажа розташовані стилізовані зображення кропу 
та листків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65963  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавров Андрій Юрійович, Павловський Павло Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління розумним будинком"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для управління виконавчими механізмами у 
будинку, виведення інформації на LCD дисплей та передачі інформації 
на системи опалення та інформування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65964  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Марія Володимирівна, Гижко Максим 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 "Контролер охоронної сигналізації на 
мікроконтролері"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка принципової схеми та тексту програми блока керування 
охоронної системи. Дана система призначена для захисту об'єкта від 
несанкціонованого проникнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65965  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавров Андрій Юрійович, Катаєв Віталій 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 "Адаптивна система управління сигналізацією 
будинку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для управління системою сигналізації будинку 
та виведення інформації про стан на LCD дисплей. Розроблений 
програмний продукт має низькі вимоги до апаратного забезпечення, 
високу швидкодію та достатню для впровадження точність 
функціонування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65966  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Марія Володимирівна, Катаєв Віталій 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 "Контролер кодового доступу до сейфа на 
мікроконтролері"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка принципової схеми та тексту програми блоку керування 
охоронної системи. Дана система призначена для захисту та зберігання 
документів, цінностей і носіїв інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65967  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Міхова Злата 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 "Віртуальний амплітудний модулятор - 
демодулятор сигналів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму у вигляді віртуального інструменту створено для 
моделювання процедури амплітудної модуляції - демодуляції сигналів. 
Програма може застосовуватися для вирішення задач аналізу процесу 
створення модульованих сигналів, а також для навчальних цілей 
завдяки розширеному меню інтерфейсу користувача.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65968  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Бодак Ірина 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 "Віртуальний аналізатор нестандартних 
інтегруючих електричних кіл"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головним призначенням програми є графічне відображення 
проходження прямокутного пилоподібного та трикутного сигналів 
через коло інтегруючого типу і порівняння вхідного і вихідного 
сигналів. Особливістю програми є можливість оперативного 
втручання в процес роботи алгоритму шляхом зміни параметрів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65969  
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Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Ендометріоз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана лекція створена для студентів медичних ВУЗів, лікарів-інтернів 
та лікарів з метою вивчення проблеми ендометріозу в межах навчання 
за спеціальністю "Акушерство і гінекологія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65970  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Вікторія Леонідівна  
 

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)  Цикл лекцій "Перинатальная психология, как интегративная наука"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний цикл лекцій призначений  для підвищення професійної 
підготовки лікарів-психологів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, 
неонатологів, педіатрів, а також психологів та соціальних працівників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65971  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільман Сергій Аркадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система пошуку і 
обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності 
"YOUCONTROL"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою спеціалізований програмний комплекс та 
компіляції даних у віддаленому доступі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65972  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Іван Володимирович, Серебряков Ілля 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 "Дар Числавед"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65973  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'єц Юрій Ярославович, Чорна Мирослава Орестівна, Бенцало Любов 
Леонідівна  

 

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 твір "Комплект робочих зошитів учнів по методиці 
розвитку дитини "Baby club" для різних вікових груп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65974  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долінський Леонід Борисович  
 

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 
рейтингового оцінювання фінансової надійності (стійкості) 
страховика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страхової компанії - це 
експертна оцінка, що відображає незалежну думку щодо можливості 
своєчасного та повного виконання страховою компанією зобов'язань 
перед клієнтами за допомогою страхування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65975  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долінський Леонід Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінювання надійності депозитних вкладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В межах запропонованої методики визначено основні критерії та 
показники оцінювання надійності депозитних вкладів банку 
незалежним оцінювачем в особі рейтингового агентства. Така оцінка 
може використовуватися вкладниками як допоміжний критерій 
обрання банківської установи для зберігання власних заощаджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65976  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томасишин Ірина Миколаївна, Гукова Віталіна Володимирівна  
 

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)  Літературний письмовий твір "Робочий зошит з української та 
зарубіжної музичної літератури. Початковий курс" І, ІІ частини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зошит складений для учнів музичних шкіл, музичних відділень, 
початкових спеціалізованих навчальних закладів відповідно до 
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Програми з предмета "Українська та зарубіжна музична література" 
(Київ, 2008).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65977  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Олена Василівна (Zinchenko Olena)  
 

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)  Радіоп'єса "Radio play "A Catalogue of Regrets or A Secret Will" 
(Bilingua)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медсестра Хоспісу залишає своїм спадкоємцям незвичайну спадщину - 
Картотеку Жахів. Цей архів жахів і порад тих, за ким вже зачинилися 
двері їх життєвої школи - вмираючих пацієнтів Хоспіса. Чи будуть ці 
мудрі поради корисні спадкоємцям та чи зрадіють вони такій спадщині?  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65978  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Олена Василівна (Zinchenko Olena)  
 

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 "Novel (Speculative fiction SpecFi) "The Doors" (Bilingua) 
Повесть "Двери" (Билингва)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія описує дивні обставини зникнення геніїв - Рудольфа Дизеля, 
Луї Лепренса, Етторе Майорана, Персі Фоссета і багатьох інших. Люди 
іноді зникають безвісти.  Але ніщо не може виникнути з нічого і 
зникнути в нікуди. Хочете дізнатися більше? Відкрийте одну з цих 
дверей! Майстер допоможе вам потрапити в світ, про існування якого 
ви не підозрюєте.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65979  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
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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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для визначення 
властивостей поверхневої геометрії моделі, визначення параметрів 
ефективності енергообміну поверхневої геометрії, розрахунку вектора 
опору і побудови функції розподілу вектора опору (відповідно до 
матеріалів авторського свідоцтва 62084)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення для аналізу геометричних параметрів 
поверхневої геометрії моделі, визначення площі енергообміну, 
визначення вектора опору, побудови функції розподілу вектора опору 
поверхневої геометрії для визначення ефективності розподілу вектора 
опору поверхневої геометрії для визначення ефективності енергообміну 
поверхня-робоче середовище, дозволяє визначити стадію зносу, 
наростання структурних змін в матеріалі, також може 
використовуватися для аналізу, пошуку закономірностей в будь-яких 
даних, представлених в вигляді масивів векторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65980  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Христина 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 "Пристані"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки, яку виконує гурт "PIANO" увійшли пісні: "Море води", 
"Пристані", "Тумани", "Заручаюся сонцем", "Ангели", "Ядерна 
війна", "Покатай мене по Україні". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65981  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігірьов Ігор Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "RedPower"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65982  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудень Василь Володимирович, Москвяк-Лесняк Дзвенислава 
Євгенівна  

 

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 "Ризик-орієнтована модель медичної профілактики 
раку молочної залози серед жінок на первинному рівні медичної 
допомоги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модель дозволяє реалізувати її в діяльності лікаря загальної практики 
- сімейного лікаря, лікаря-терапевта дільничого та лікаря акушера-
гінеколога жіночої консультації на індивідуальному рівні через 
запропоновані технології виявлення та мінімізації наявних у жінки 
факторів ризику щодо онкопатології грудей в кожному конкретному 
випадку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65983  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філішин Олег Ельшадович  
 

Повне ім'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 "Взорвем планету песней!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга розповідає як заробити кошти і прославитися на музиці... Книга 
про просування авторів музичної індустрії, пісень; надання творчих 
послуг зі створення музичних творів; обробок тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65984  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Начьотова Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Метод прогнозуванння ефективності 
негормонального лікування дівчат-підлітків із вторинною аменореєю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65985  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Микола Макарович, Макодзеб Василь Миколайович, Криль 
Антон Сергійович, Бочаров Герман Владиславович, Шестаковський 
Павло 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 "Статистичний аналіз розподілу 
нерівномірності навантаження автоматизованого технологічного 
процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення за даними навантаження 
виробничого процесу розподілу днів року за коефіцієнтами 
середньодобового навантаження, в залежності від кількості інтервалів 
дослідження і їх границь, для оптимізації кількості машин чи 
промислових роботів та місць ручного оброблення автоматизованого 
технологічного процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65986  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колеснікова Тетяна Олександрівна, Юнаковська Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Словник ключових слів за темою "Залізничний 
транспорт" за відомостями міжнародних баз даних науково-технічної 
інформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У словнику наведено ключові слова та словосполучення, які 
найчастіше вживаються при пошуку літератури залізничної тематики 
в міжнародних базах даних науково-технічної інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65987  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеклов Володимир Федорович, Чеклова Валентина Михайлівна, 
Процюк Віталій Валерійович, Семикова Тетяна Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТРЕНАЖЕР-ЕКЗАМЕНАТОР дій чергового 
по станції (в системі МПЦУ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму було розроблено з метою перевірки та закріплення 
теоретитчних та практичних знань чергових по залізничним станціям.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65988  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Броварний Едуард 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 "Сквер Пам'яті Героїв"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65989  
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Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пурнов Олександр Миколайович (Пурнов Александр Николаевич)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій "Базовый курс "Побарный анализ VSA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблено для навчання терйдерів, які мають досвід торгівлі на 
біржі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65990  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляков Олег Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "ВЕНЗЕЛЬ РУСЛАНИ ЛЕСІВ З 
БОРИСПОЛЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65991  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляков Олег Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "ВЕНЗЕЛЬ ЯРОСЛАВА ЛЕСІВ З 
БОРИСПОЛЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65992  
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Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

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  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Зелена Абетка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65993  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Serge Voda (псевдонім), Рузанна Романова (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 "Dangerous"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65994  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оністрат Олександр Анатолійович, Копотун Сергій Петрович, Цимбал 
В'ячеслав Анатолійович, Чис Олексій Іванович, Сологуб Руслан 
Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Посібник з підготовки підрозділів 
протиповітряної оборони Національної гвардії України (озброєних 23-
мм установкою ЗУ-23)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65995  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Віра 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)  Посібник методичних рекомендацій "Українська народна лялька" 
своїми руками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відродження та збереження українського етнообличчя в образі 
української народної ляльки має велике значення у вихованні дитини, 
сприяє естетичному, фізичному та інтелектуальному розвитку на 
основі вивчення кращих художніх традицій свого народу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65996  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Загірняк Михайло Васильович, Сергієнко 
Сергій Анатолійович, Романенко Світлана Степанівна, Титюк Валерій 
Костянтинович  

 

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 "Інноваційні педагогічні технології у підготовці 
майбутніх фахівців технічних спеціальностей та організаційно-
методологічні засади побудови комп'ютерних навчальних систем. 
Процеси засвоєння інформації під час занять. Математичне 
моделювання і експериментальні дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами розвинені методи підвищення якості навчання студентів. 
Надані результати експериментальних досліджень. Враховуються 
індивідуальні особливості студентів, що дозволяє створити 
індивідуальне керування не тільки в навчальній групі, а й для кожного 
окремого студента.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65997  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титов Ростислав 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 "Элементарное доказательство Великой теоремы 
Ферма"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65998  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Дмитро Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Диверсифікація українського експорту чорних 
металів та економічне зростання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто причини диверсифікації експорту, відмінність між 
вертикальною і горизонтальною диверсифікацією. Досліджено 
тенденції розвитку українського експорту чорних металів та металевих 
труб за останні п'ять років. Виявлено основні проблеми забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняної трубної продукції на світовому 
ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  65999  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Ірина Михайлівна, Плетень Оксана Олександрівна, Багірова 
Тетяна Богданівна, Манолова Вікторія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), твір 
образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книжка-розвивайка "Бульбашкова історія". Справжня дружба" 
("Бульбашкова історія")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжка-розвивайка у формі дитячого оповідання висвітлює діалог 
маленького кита Мобіка та восьминога Хенді щодо їх іграшкових 
уподобань у комплексі дитячого малюнка і відповідного тексту із 
закінченням запитаннями (розвивайками) для малюка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66000  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Ірина Михайлівна, Плетень Оксана Олександрівна, Багірова 
Тетяна Богданівна, Манолова Вікторія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), твір 
образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книжка-розвивайка "Бульбашкова історія". Хто що їсть?" 
("Бульбашкова історія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжка-розвивайка в діалоговій формі висвітлює уподобання їжі 
маленьких ласунчиків: овечки Козі, курчатка Чікі, восьминога Хенді, 
кита Мобіка, пінгвінчика Фрості та киці Белли та фрагменти їх 
спілкування виховного аспекту для дітей наймолодшого віку у 
комплексі дитячого малюнка і відповідного тексту із закінченням 
запитаннями для малюка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66001  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Ірина Михайлівна, Плетень Оксана Олександрівна, Багірова 
Тетяна Богданівна, Манолова Вікторія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), твір 
образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книжка-розвивайка "Бульбашкова історія". День народження" 
("Бульбашкова історія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжка-розвивайка висвітлює у формі дитячого оповідання змагання з 
надування мильних бульбашок маленьких: киці Белли, пінгвінчика 
Фрості, овечки Чікі, восьминога Хенді, мавпочки Банани і маленького 
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кита Мобіка у його день народження у комплексі дитячого малюнка і 
відповідного тексту із закінченням запитаннями для малюка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66002  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Ірина Михайлівна, Плетень Оксана Олександрівна, Багірова 
Тетяна Богданівна, Манолова Вікторія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), твір 
образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книжка-розвивайка "Бульбашкова історія". Перше кохання" 
("Бульбашкова історія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжка-розвивайка в доступній літературно-художній формі 
висвітлює дитяче оповідання, що розкриває історію першого кохання 
маленького пінгвінчика Фрості та його подруги маленької киці Белли 
у комплексі дитячого малюнка і відповідного тексту із закінченням 
запитаннями для малюка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66003  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томасишин Ірина Миколаївна, Кузнєцова Лариса Миколаївна  
 

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)  Літературний письмовий твір навчально-методичного характеру з 
додатками на дисках CD "Досвід проведення інтегрованих занять в 
умовах дитячої школи мистецтв (комплексного типу)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтегровані заняття спрямовані на розвиток творчого мислення та 
фантазії учнів, на формування навику аналізувати, узагальнювати 
інформацію і знання, отримані з різних джерел.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66004  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томасишин Ірина Миколаївна  
 

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)  Складений твір "Фонохрестоматія з української та зарубіжної 
літератури. Початковий курс" І, ІІ частини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована фонохрестоматія створювалась автором як складова 
частина комплексу навчально-методичного забезпечення предмета 
"Українська та зарубіжна музична література".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66005  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методи та моделі підвищення завадостійкості 
інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення" 
("Підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних 
систем медичного призначення")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено метод та структурно-аналітичну модель синтезу 
оптимальних систем цифрової фільтрації (СЦФ) різних класів 
сигналів, що базуються на кусково-регресійні апроксимації часових 
характеристик інформаційного сигналу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66006  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокоф'єв Ігор 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)  Картина "Образ нетленного тела человека на фоне дуба и водопада"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66007  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокоф'єв Ігор 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)  Картина "Образ нетленного тела человека на фоне цветов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66008  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокоф'єв Ігор 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)  Картина "Образ нетленного тела человека на фоне ели и винограда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66009  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокоф'єв Ігор 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)  Картина "Премудрость Божья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66010  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурєєв Віктор 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 "Повнофункціональний режимний веб-
тренажер (ПОРТ)"  ("ПОРТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування та підтримки у персоналу всіх 
рівнів  існуючої системи ієрархії управління об'єднаної 
електроенергетичної системи (ОЕС) України, стійких навиків швидкої 
ліквідації умов виникнення і розвитку малих та великих системних 
аварій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66011  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Дракончик 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тривимірне зображення мультиплікаційного образа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66012  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Fibonacci Space" ("FS magic")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є живою клітиною, як уособлення всіх макрокосм і мікрокосм 
процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66013  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майк (псевдонім), Степанков Ярослав Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Настоящий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66014  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Рижов Ігор Миколайович, Варенья 
Наталія Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання ефективності протидії загрозам 
терористичного характеру особі або малій групі людей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена методика базується на методах Ісікави, експертного 
оцінювання та аналізу ієрархій. Дозволяє кількісно оцінювати за 
технологією удосконаленого методу аналізу ієрархій як очікуваний 
загальний збиток особі або малій групі людей, так і залишковий 
збиток, який не вдалося відвернути системі протидії в ході проведених 
спецзаходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66015  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фліс Петро Семенович, Філоненко Валерій Володимирович, Шпак 
Діна Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Форми 
мезіального прикусу згідно квадрілатерального аналізу бокових 
цефалограм голови за di paоlо та взаєморозміщення щелеп у 
сагітальному напрямі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі згідно даних розшифровки бокових цефалограм голови, а саме 
квадрілатерального аналізу за Di Paolo та взаєморозміщення щелеп у 
сагітальному напрямі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66016  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновал Василь Андрійович, Підлубний Анатолій Адамович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CMSUA - Система управління вмістом сайту" 
("CMS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для створення та адміністрування сайтів, управління іх 
вмістом та виводом необхідної інформації, розміщеної на сайті, 
кінцевому користувачу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66017  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисичев Геннадій 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)  Зображення "ЗЕМЛЯКИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66018  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "Anna Star"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66019  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

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, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття з ілюстраціями "Новый проект "Гармония Классики" (англ. 
Classical Harmony, укр. Гармонія Класики) и формат Classical 
Harmony" ("Сlassical Harmony" (new format 2015)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття представляє проект, діяльність якого спрямована на створення 
програм про культуру і мистецтво.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66020  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

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  Аудіовізуальний твір, складений твір, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Basic Lexis" (publications till 2015)" 
("Basic Lexis")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка аудіовізуальних творів освітнього спрямування представляє 
проект, діяльність якого спрямована на вивчення іноземної 
(англійської) мови. "Basic Lexis"- це освітні аудіовізуальні твори, які 
подані в оригінальній режисерській, сценарній, операторській та 
художній версії. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66021  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєв Роман Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Пристрої ріпакові монтовані" ("ПРМ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір - це комплект технічної документації з кресленнями, за якими 
виготовляються пристрої для збирання урожаю ріпаку прямим 
комбайнуванням. ПРМ являє собою подовжувач столу (до 750 мм) для 
дообладнання зернових жниварок вітчизняних та зарубіжних 
комбайнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66022  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєв Роман Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Візки для жниварки універсальні (у трьох 
варіантах)" ("ВЖУ-6,7; ВЖУ-7,6; ВЖУ-9,2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В документації є технічні удосконалення машин і зміни зовнішнього 
вигляду трьох варіантів візків. Візки ВЖУ призначені для 
транспортування різних модифікацій зернових і соняшникових 
жниварок в агрегаті з комбайном або трактором.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66023  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєв Роман Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Пристрої соєві монтовані" ("ПСМ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ПСМ призначені для дообладнання зернових жниварок вітчизняних та 
зарубіжних комбайнів. Конструкція пристроїв відрізняється в 
залежності від ширини захвату жниварки та її конструкційних 
особливостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66024  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєв Роман Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Жниварки соняшникові безрядкові (у трьох 
варіантах)" ("ЖСБ-6; ЖСБ-7,4; ЖСБ-9,2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В документації є варіанти технічних удосконалень машин та змін у їх 
зовнішньому вигляді, що дає можливість виготовляти три варіанти 
жниварок. Жниварки соняшникові безрядкові призначені для 
збирання урожаю соняшнику прямим комбайнуванням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66025  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєв Роман Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка креслень "Візки двовісні універсальні (у п'яти варіантах)" 
("ВДУ-6; ВДУ-6,7; ВДУ-7,6; ВДУ-9,2; ВДУ-11,4")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В документації є технічні удосконалення машин і зміни їх зовнішнього 
вигляду, що дає можливість виготовляти варіанти візків. Візки ВДУ 
призначені для транспортування різних модифікацій зернових, 
соняшникових і кукурудзяних жниварок в агрегаті з комбайном або 
трактором.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66026  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пельтек Ілля Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Проект "Технічна документація на 
прилади електромеханічної діагностики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена технічна документація на прилади електромеханічної 
діагностики, що призначені, зокрема, для випробувань електричної 
міцності виткової ізоляції електричних машин; для розрахунку 
параметрів обмотки намагнічування; для виявлення 
короткозамкнених витків в обмотках котушок постійного струму; для 
випробувань електричної міцності корпусної ізоляції обмоток та вузлів 
обертових електричних машин змінного струму та ін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66027  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія малюнків простим олівцем на картоні "GolFi" ("GolFi" 
(Голфі)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення риби, яке сформовано з декількох цифр 9, виконане 
простим олівцем. Цифра 9 символізує пробу золота (9999; 999,9; 999,99 
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тощо). Звідки і назва "GolFi" (Gold fish) з частин слів назви 
англійською Золота Рибка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66028  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Марія Володимирівна, Лебедева Галина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мікрокомп'ютер для задач контролю / 
управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка принципової схеми та тексту програми, що містить 
процесорне ядро і всі необхідні периферійні пристрої  на одному 
кристалі, реалізований спеціальний мікрокомп'ютер для задач 
контролю і управління. Дана система призначена для захисту та 
зберігання документів, цінностей і носіїв інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66029  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гжегоцький Мечислав Романович, Федоренко Юрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тип комбінованої дії як інтегральний критерій оцінки 
динаміки адаптації за одночасної дії декількох стрес-факторів та у 
процесі її корекції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується за умов одночасної тривалої дії декількох стрес-чинників 
і в процесі адаптивної біопрофілактики (корекції адаптації) для оцінки 
динаміки адаптації та ефективності її корекції як додатковий 
інтегральний критерій використовувати тип комбінованої дії 
досліджуваних факторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66030  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швайдак Ірина 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)  Пісня "Човен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66031  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Сонячний білий голуб"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок являє собою класичний графічний символ Сонця - коло з 
точкою усередині. Білий голуб - символ миру. Сакральне значення 
малюнка втілює єдність Сонця та миру на Землі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66032  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Олексій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів Едварда Мілітоняна у перекладі Олексія Кононенка 
"Повітряний дім"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66033  
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Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антюхов Юрій Митрофанович, Баранов Андрій Володимирович, 
Бортюк Леонід Володимирович, Голубєва Ольга Іллівна, 
Громаковський Володимир Васильович, Каплієнко Володимир 
Сергійович, Кобяков Олександр Іванович, Лаврентьєв Володимир 
Миколайович, Семенов Дмитро Сергійович, Терешенков Віктор 
Михайлович, Траілін Вячеслав Федорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конструкторська документація "Радіолокаційний запитувач 69Л02, 
що вбудовується в первинні радіолокаційні станції" ("(РЗ) 69Л02")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Радіолокаційний запитувач призначений для загального, 
індивідуального та кріптостійкого впізнавання повітряних об'єктів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66034  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долина Лілія Андріївна (Леда), Соловей Юлія Олександрівна (Леда)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Я влюбился"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66035  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долина Лілія Андріївна (Леда), Соловей Юлія Олександрівна (Леда)  
 

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 "К нам летят птицы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66036  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловей Юлія Олександрівна (Леда), Долина Лілія Андріївна (Леда)  
 

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 нового телевізійного проекту "Поэт и композитор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66037  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  В'юн Алла Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Посвящение герою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли вірші: "В четырнадцать я стал солдатом", 
"Посвящение герою".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66038  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желуденко Геннадій Микитович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Спортивний гімн "Україно, вперед!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66039  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Прогнозні прирозломні біогерми схилу Ісачківсько-
Ромоданівської антикліналі південної прибортової зони Дніпровсько-
Донецької западини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методом сходження структурних карт між сейсмічними горизонтами, 
які приурочені до маркуючих реперів V/3 (підошва D2/3 zd-el) і Vb4 
(Підошва Cit), спрогнозовані нові біогермні споруди. Отримані дані 
сприятимуть подальшим пошуково-розвідувальним роботам на нафту і 
газ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66040  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ельперін Ігор Володимирович, Полупан Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота "Витратомір 
постійного перепаду тиску. Ротаметр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма, виконана за допомогою програмного середовища Adobe 
Flash, дозволяє вивчити принципи дії і конструкцію, а також виконати 
перевірку витратоміра постійного перепаду тиску.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66041  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Наша школа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66042  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "З тобою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66043  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Надія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66044  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Анатолій Вікторович  
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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)  Збірник пісень "Я обожаю друзей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Девочка с перцем", "Дождливое лето", "Жара", 
"Значит в школу", "Около пяти", "По водочке", "Я не жалею ни о 
чем", "Я обожаю друзей".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66045  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугров Андрій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Пять пьес для гитары на конкурс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66046  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганечко Ірина Григорівна, Ситник Ганна Вікторівна, Андрієць 
Віталій Савич, Новікова Наталія Миколаївна, Адаменко Віктор 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику висвітлено методику розв'язання практичних завдань з 
проблем управління фінансами підприємств, зокрема управління 
активами, капіталом, грошовими коштами, фінансовим станом та 
інвестиціями. Посібник дасть змогу опанувати практичний 
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інструментарій фінансового менеджменту, підвищити якість та 
ефективність самостійної роботи студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66047  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютченко Ельвіра Петрівна, Кулаженко Олена Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Англійська мова комерційного права 
ENGLISH FOR LAWYERS" ("Англійська мова комерційного права")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник висвітлює такі аспекти комерційного права: 
договірне право, цивільне та кримінальне право, право власності, 
заставне право, кредити, страхування. Система вправ допомагає краще 
засвоїти нові лексичні одиниці та сприяє розвитку навичок вживання 
професійної лексики англійською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66048  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайліченко Ганна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інноваційний розвиток туризму"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії викладено теоретико-методологічні засади інноваційного 
розвитку туризму, розкрито генезу інноваційних теорій, визначено 
напрями трансформації процесів управління і гармонійного розвитку 
туристичних підприємств, фактори інноваційних змін та особливості 
формування інноваційної стратегії туристичних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66049  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гопанчук Ірина Григорівна, Шашенко Світлана Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська мова у діловому спілкуванні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонований навчальний курс має на меті удосконалення вмінь і 
навичок усного спілкування, необхідного в професійній діяльності, та 
вдосконалення правописних навичок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66050  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучинська Любов 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 без тексту "Путь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66051  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучинська Любов 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 без тексту "Тревога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66052  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучинська Любов Володимирівна  
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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 "Майдан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66053  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучинська Любов 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 без тексту "Оркестр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66054  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальська Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спосіб приготування "Котлета по-
Київськи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66055  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломакін Микита Сергійович  
 

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 "3000 карат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66056  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 

Повне ім'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 "Tenderness"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66057  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 

Повне ім'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 "Triumph"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66058  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 

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 (інсталяція) "Dangerous"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66059  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 

Повне ім'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 "Infinity"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66060  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Dolly Sisters"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66061  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Сергій Валерійович, Латенко Юрій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Field Team Assistance" ("FTA")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Допомогає в роботі відділу зовнішньої (польової) служби 
фармацевтичних компаній.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66062  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 

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 "Boudoir collection"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка картин "Bondoir collection": "Privste", "Satisfction", "Tonight", 
"Budda's Suret", "Boudoire", "Dangerous". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66063  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 

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 "Summer Collection"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка картин "Summer Colection":  "We are", "Sunset", "Sunrise", 
"Summer", "Morning", "Aphrodite", "Humilyty".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66064  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка картин "Neon-Noir" ("NN")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка картин "Neon-Noir": "Neon-Noir", "Nigcht Patroe", "B-Ouan", 
"Pink Sin", "Blond Poison", "Gin Fizz", "My Favorite Chervy".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66065  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Володимир Вікторович, Божок Юлія Володимирівна, Гриб Олег 
Миколайович, Гриб Катерина Олександрівна, Даус Марія Євгенівна, 
Килимник Олександр Миколайович, Кушнір Дмитро Валентинович, 
Лобода Наталія Степанівна, Отченаш Натадія Дмитрівна, Пилип'юк 
Віктор Вікторович, Сєрбов Микола Георгійович, Тучковенко Юрій 
Степанович, Яров Ярослав Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними 
ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним 
станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін 
(проміжний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі надано кількісну оцінку впливу кліматичних чинників та 
господарської діяльності, включаючи штучні водойми та трубопровід 
"море-лиман" на формування гідрологічного, гідрохімічного та 
гідробіологічного стану екосистеми Куяльницького лиману в умовах 
змін клімату з метою обґрунтування стратегії комплексного 
управління його водними ресурсами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66066  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Марія Олегівна  
 

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)  Драматичний твір (п'єса) "Пробиваясь сквозь партитуру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66067  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демешок Ольга Олександрівна, Капінос Микола Семенович, Капінос 
Олександр Миколайович, Микитенко Вікторія Володимирівна, 
Надоша Олег Володимирович, Порохнявий Юрій Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стратегія соціально-економічного розвитку 
Дніпропетровської області: програмні засади та прогноз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66068  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демешок Ольга Олександрівна, Капінос Микола Семенович, Капінос 
Олександр Миколайович, Микитенко Вікторія Володимирівна, 
Надоша Олег Володимирович, Порохнявий Юрій Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Dnepr Strategy Development 1.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66069  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

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 "Кричать "Ура!" приказа не было" 
(Федотова или Далась вам эта рыба - 2)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66070  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луценко Ігор Миколайович, Присяжний Сергій Андрійович, Тищенко 
Костянтин 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 "Комплекс засобів захисту інформації на базі 
операційної системи OPENBSD" ("ЗОС "ВВОSтм")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для забезпечення на програмному рівні захисту 
інформації, оброблюваної на серверах і (або) робочих станціях до 
складу автоматизованих систем класу 2 (локальна мережа) і (або) 3 
(глобальна мережа) від загрози несанкціонованого доступу до відкритої 
інформації або інформації з обмеженим доступом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66071  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ПИВНАЯ 
КружкА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66072  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Концепт-дизайн лінійки для 
дитячого харчування з можливими назвами: "Mi-lu" / "Ya-y-ya" / 
"Nyami" / "Amam" / "Mimi" та інші"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66073  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарчук Андрій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "99 дней"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66074  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "САША МАША"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою слова "САША МАША" у 
кількості чотирьох зображень, створене автором і призначене для 
використання як торгових марок, знаків для товарів та послуг та 
логотипів. Зображення виконується в будь-якій кольоровій гамі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66075  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федюк Богдан Олександрович  
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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 графічних зображень "ЗА РУЛЕМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою слова "ЗА РУЛЕМ" у 
кількості трьох зображень, створене автором і призначене для 
використання як торгових марок, знаків для товарів та послуг та 
логотипів. Зображення виконується в будь-якій кольоровій гамі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66076  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пакреєв Володимир Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "ПЕЧКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66077  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пакреєв Володимир Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "ЗОЛОТО ВОСТОКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66078  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пакреєв Володимир Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "ПАРОМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66079  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пакреєв Володимир Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Grande PiR"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66080  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личкін 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 "Idealist"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє організувати вечірку або запросити на вже існуючу 
вечірку, повідомивши запрошенням всю інформацію про захід.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66081  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенда Дмитро Костянтинович, Бурляй Олександр Леонідович, 
Коротєєв Микола Анатолійович, Семенда Олена Всеволодівна  

 

Повне ім'я або 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 "Економіка 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник підготовлено відповідно з програмою навчальної 
дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66082  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Володимир Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів навчального характеру "Кейс-уроки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є багатомовною освітньою технологією, що заснована на 
комплексному підході до висвітлення навчальних тем, які вимагають 
аналізу та синтезу великої кількості інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66083  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Володимир Михайлович  
 

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 твір навчального характеру "Структура, інструктивні 
вказівки щодо правил і способів використання збірки літературних 
творів навчального характеру "Кейс-уроки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір передбачає комплексний, інтегральний підхід до подання 
навчальної теми із застосуванням інтерактивних інформаційних 
технологій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66084  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Ольга Петрівна  
 

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 - батіків і елітонів "Всяке дихання да хвалить 
Господа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66085  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Ольга Петрівна  
 

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 вітальних листівок "Многая лета" ("Вітражні листівки 
"Многая літа")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66086  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толмачов Артем Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру з ілюстраціями 
"Программный комплекс разработки макета дизайна изделия 
текстильной промышленности конечным потребителем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описаний продукт для споживача будь-якого віку, який бажає 
придбати одяг з індивідуальним дизайном.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66087  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іпатов Анатолій Володимирович, Мороз Олена Миколаївна, Дроздова 
Ірина Володимирівна, Храмцова Вікторія Вікторівна, Мацуга Ольга 
Миколаївна, Гончар Юлія Олександрівна, Черняк Сергій Іванович, 
Перепелична Рената Ярославівна  

 

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 "Психологічна 
допомога учасникам бойових дій в рамках індивідуальної програми 
реабілітації інваліда"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації присвячені проблемі надання психологічної 
допомоги учасникам бойових дій в рамках індивідуальної програми 
реабілітації інвалідів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66088  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладун Григорій Борисович, Бойко Тетяна Олексіївна, Стрельчук 
Людмила Михайлівна  

 

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)  Термінологічний словник "Лісові меліорації агроландшафтів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66089  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Сергій Михайлович  
 

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 "Технологія переробки пивних дріжджів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис технології переробки пивних дріжджів, а саме розкриває суть 
повного циклу технологічного процесу переробки та отримання пивних 
дріжджів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66090  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Наталія Юріївна, Березенська Світлана Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Модель організації змішаного навчання з 
технічних дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі представлено педагогічну модель змішаного навчання 
технічних дисциплін як методичну систему, яка побудована на основі 
оптимального поєднання технологій традиційного навчання, 
дистанційного навчання та он-лайн навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66091  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березенська Світлана Михайлівна, Олійник Наталія Юріївна  
 

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)  Твір наукового характеру "Модель електронного інтерактивного 
навчального середовища в умовах змішаного навчання технічних 
дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі представлено педагогічну модель, яка передбачає одночасне 
поєднання моделювання змісту навчання, навчально-пізнавальної 
діяльності студентів та взаємодії учасників навчального процесу в 
межах лабораторного практикуму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66092  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуша Людмила Сергіївна, Зайцева Тетяна 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)  Твір наукового характеру "Методичні вказівки до лабораторних робіт 
з дисципліни "Кристалографія та мінералогія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мелодичні вказівки містять стислі теоретичні положення з основних 
розділів кристалографії та мінералогії, необхідне методичне 
забезпечення та довідковий матеріал. Обсяг та зміст робіт можна 
коригувати в залежності від особливостей напрямів підготовки та 
конкретних спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66093  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Тетяна 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)  Звіт з науково-дослідної роботи "Дослідження впливу пластичної 
деформації на структуру та властивості мартенситно-старіючої сталі 
Н9К20М9В9ТЮФ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовані можливі шляхи підвищення характеристик міцності 
мартенситно-старіючих сталей, зокрема використання пластичної 
деформації.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66094  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танклевська Наталія Станіславівна, Карнаушенко Алла Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розвиток фінансування інноваційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування : Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С. Розвиток 
фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств : [Монографія] / Н.С. Танклевська, А.С. Карнаушенко – 
Херсон : Айлант, 2015. - 184 с. 

 

Анотація   

У монографії розкрито проблематику активізації розвитку 
фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств. Висвітлено теоретико-методичні засади розвитку 
фінансування інноваційної діяльності підприємств галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66095  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягольник Олексій 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)  Альбом "Свет очень скучный, у тьмы плохие последствия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66096  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мардань Олександр Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "У нас не все дома (Бабушки)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола читачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66097  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Концепт-дизайн 
інопланетного мешканця з можливими назвами: "Mi-lu" / "Ya-y-ya" / 
"Nyami" / "Amam" / "Mimi" та інші"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66098  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Дмитро Михайлович, Кіндій Дмитро Даниілович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Морфометрические показатели кристаллографии 
ротовой жидкости у пациентов молодого возраста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова розробка відноситься до галузі медицини, а саме до 
стоматології, до розробки діагностики патологічних процесів 
стоматологічного профілю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66099  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Генадій Олександрович, Костаков Валерій Юрійович, 
Олійник 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Высокоэффективные (высокорентабельные) 
разнопрофильные производства как единое целое"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66100  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Артем Анатолійович, Петраш Сергій Ігорович, 
Матвійчук Артем Васильович, Демченко Григорій Васильович, Талов 
Євгеній Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, літературний 
письмовий твір розважального характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практично-розважального характеру "Правила 
игры на бильярде "Пирамида"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено опис нової гри на більярді, яка базується на двох нових 
концепціях. Перша: нова системність реалізації позиції (забиття куль); 
у кожному забитті наступної кулі повинна брати участь куля з 
попереднього забиття. Друга: нові вимоги до реалізації відіграшу в 
світовій практиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66101  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр Подільський (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "На вірному путі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66102  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернова Тетяна Юріївна, Голіяд Ірина Семенівна, Тіщук Олександр 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Педагогічний коучинг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику подано теоретичний матеріал для авторської навчальної 
дисципліни як технології розвитку професійної компетентності 
педагога.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66103  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янченко Віктор Пилипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная система управления 
дорожным движением "КОМКОН-АСУДД" ("КОМКОН-АСУДД")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66104  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Регіна Ріпка (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 "Червона перлина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

З раннього дитинства Владислава допікає батьків розповідями про 
дивних людей - людозвірів, які живуть серед нас. Дівчинка насправді 
бачить їх звірячі голови, які височіють над людськими у вигляді 
мерехтливої прозорої субстанції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66105  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Педагогічна система Й.Ф. Гербарта у контексті розвитку 
світового освітнього простору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії представлено цілісне дослідження педагогічної системи 
видатного німецького педагога, філософа й психолога Й.Ф. Гербарта з 
позиції сьогодення. Систематизовано й охарактеризовано 
історіографію проблеми за періодами розвитку історії світової 
педагогіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66106  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Павло Петрович, Крикля Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66107  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шут Микола Іванович, Мартинюк Михайло Тадейович, Благодаренко 
Людмила Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Фізика" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66108  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надозірна Тетяна Володимирівна, Полулях Наталія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інтегрований курс "Література" (російська та 
зарубіжна)" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66109  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Російська мова (8-й рік навчання) для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою" підручник для 
8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66110  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна, Крюченкова Олена Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Російська мова (4-й рік навчання) для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою" підручник для 
8 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66111  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 
Олена Костянтинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням філології" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66112  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дебрецені Оніка Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (угорська та зарубіжна)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
угорською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66113  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імрівна, Ковач-Буркуш 
Єлизавета Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, літературний 
письмовий твір учбового характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Угорська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням угорською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66114  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабіч Надія Денисівна (Бабич Надія Денисівна), Макар Інеса 
Степанівна (Гуйванюк Інеса Степанівна)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, літературний 
письмовий твір учбового характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66115  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабіч Надія Денисівна (Бабич Надія Денисівна), Макар Інеса 
Степанівна (Гуйванюк Інеса Степанівна)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням молдовською мовою" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66116  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тушніцка Надія Михайлівна, Пилип Мар'яна Богданівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, літературний 
письмовий твір учбового характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням польською мовою" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66117  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнаткович Тетяна Дмитрівна, Лукач Андріанна Юліївна, Борисова 
Єва Елемирівна, Лавер Катерина Михайлівна, Рінгер Клара Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, літературний 
письмовий твір учбового характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням угорською мовою" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66118  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богосвятська Анна-Марія Іванівна, Ковальова Людмила Леонідівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

527 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Зарубіжна література для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням філології" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66119  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, літературний 
письмовий твір учбового характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інтегрований курс "Література" (польська та зарубіжна)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
польською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66120  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуржій Андрій Миколайович, Карташова Любов Андріївна, 
Лапінський Віталій Васильович, Руденко Віктор Дмитрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням інформатики" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66121  
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Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 
Олена Костянтинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Румунська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням румунською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66122  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна 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)  "Інтегрований курс "Література" (румунська та зарубіжна)" 
підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66123  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська мова" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням польською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66124  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Антон Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОДЕКС ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Prodex Group" ("Prodex 
Group")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66125  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Олександр Васильович (Нєваляшка)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Моя энциклопедия: от А до Я (Дополнение 9-е)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66126  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного серіалу "Клуб Всезнайок", серія "Гітара"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двоє дітлахів-першокласників, Вова і Ліза, проводять канікули в 
лабораторії свого діда - професора Енерштайна.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66127  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фещенко Анна Олександрівна, Андрощук Анастасія 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 "Лети"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66128  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калапа Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Еквівалент суміжності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66129  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панішев Анатолій Васильович, Морозов Андрій Васильович, Квітка 
Катерина Валеріївна, Гришкун Євгеній Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Рекуррентный метод решения задачи о назначениях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66130  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

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)  Літературно-письмовий твір "Плавання. Прикладні аспекти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику в доступній формі викладені основи розвитку професійно-
прикладних фізичних якостей у процесі занять плаванням, техніка 
прикладного плавання, стрибків у воду, пірнання, правила безпеки на 
воді, рятування потопаючого та надання допомоги при нещасних 
випадках на воді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66131  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

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)  Літературно-письмовий твір "Історичні аспекти становлення і 
розвитку системи фізичного виховання у вузах України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розкрито та обґрунтовано функціонування системи фізичного 
виховання студентів вищих навчальних закладів України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66132  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фізичне виховання студентів вищих аграрних 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії викладено теоретико-методологічні основи та практичні 
питання формування методичної системи фізичного виховання 
студентів аграрних університетів. Особливу увагу приділено генезису 
та історичним аспектам розвитку системи фізичного виховання 
студентів в Україні, особливостям організації навчального процесу в 
аграрних вищих навчальних закладах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66133  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костіна Людмила Леонідівна, Мощенок Василь Іванович  
 

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)  Підручник нового покоління з дисципліни "Матеріалознавство та 
зварювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розглянуто методи отримання елементів мостових 
конструкцій, окремо та докладно - технології та обладнання 
зварювання, що використовують для їх отримання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66134  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гжегоцький Мечислав Романович, Петришин Юрій Степанович, 
Мисаковець Олексій Григорович  

 

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)  Навчально-методичний посібник "Фізіологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику лаконічно викладені основи фізіології людини, подано 
навчальну програму, перелік контрольних та тестових завдань, 
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алгоритми відповідей, схеми, таблиці, хід практичних занять, 
константи фізіологічних показників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66135  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ашанін Володимир Семенович, Жерновнікова Яна Вікторівна, 
Пятисоцька Світлана 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 "Здоров'я школяра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє вести  облік особистих даних школярів і 
визначити їх біологічний вік, а також проводити розрахунки: 
обчислення антропометричних індексів, визначення та оцінка рівня 
розвитку фізичних якостей, обчислення групових статистичних 
характеристик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66136  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Григорета Олександрівна, Потрус Наталія Павлівна, Ізвєкова 
Інна Миколаївна, Распопова Юлія Олександрівна, Безгодкова Аліна 
Олександрівна, Галайда Артем Миколаївич, Абдулова Ася Шамілівна, 
Мороз Ліна Юріївна, Безгодкова Олена Володимирівна, Кононенко 
Яна Валеріївна, Рожкова Ганна 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)  Звіт з науково-дослідної роботи "Методичні підходи до удосконалення 
бухгалтерського та податкового обліку, аналізу й аудиту в організаціях 
різних видів та масштабів діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено існуючі в міжнародній та вітчизняній практиці підходи до 
формування облікової політики організацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66137  
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Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кльомін Володимир Анатольович, Кубаренко Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Классификация условно-несъемных зубных протезов"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створена класифікація дозволяє уточнити і надати поняття, 
термінологію умовно-знімних протезів використовуваних у випадках 
наявності зубних імплантантів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66138  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кльомін Володимир Анатольович, Кубаренко Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Классификация условно-съемных зубных протезов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторами була поставлена мета уточнити і представити поняття, 
термінологію і класифікацію по аспекту умовно-знімних протезів, 
використовуваних у випадках наявності зубних імплантантів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66139  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глінкін 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)  Науковий твір "Современный взгляд на классификацию беззубых 
челюстей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Створена класифікація, яка підходить як для верхньої, так і для 
нижньої щелеп.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66140  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люлька Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Диплом про проходження курсів з 
крою, пошиття та дизайну виробів із хутра та шкіри" ("Диплом фірми 
"Allur-r")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для відзначення надання освітніх послуг стосовно 
виготовлення одягу зі шкіри та хутра з метою підготовки 
професіоналів в напрямку робітників в галузі кушнірів, для розвитку 
творчості в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66141  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Їх кликала дорога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня присвячена пам'яті Небесної Сотні та загиблих Героїв за 
незалежність України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66142  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заковоротний Олександр Юрійович, Пеліх Денис Олександрович, 
Шаповалов Микита 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 інтелектуального розпізнавання зображень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє оцифровувати вхідні зображення та здійснювати 
інтелектуальне розпізнавання інформації на основі нейроних мереж 
адаптивної резонансної теорії. Призначенням програми є обробка 
зображень журналу академічної групи студентів та розпізнавання 
відміток, пропусків та їх подальше збереження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66143  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Володимир Аркадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Махатма Ганді "Педагогіка ненасильства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66144  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Франківська енциклопедія у 7 томах. Том 1. А-Ж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подаються основні відомості про українських літераторів, 
фольклористів і мовознавців - від зачинателів нової української 
літератури до тих, хто потрапив у поле зору І. Франка або за його 
життя залишив висловлювання про нього, бачив його і потім написав 
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спогади. Висвітлюється прижиттєвий зв'язок Франка з такими 
літераторами і фольклористами і  їх зв'язок з Франком за його життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66145  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галущак Іван Романович  
 

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 твір навчального характеру "Тренировочная программа 
"Energy Time Fit (Энерджи Тайм Фит), Act and Smile"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66146  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Mickey Mic (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 "Boy in white converse"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66147  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Психологическая трансформационная 
игра "В Поисках ГРААЛЯ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66148  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Інна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Богатство и карьера. Мастер-класс 
Инны Волковой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66149  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'єц Юрій Ярославович, Чорна Мирослава Орестівна, Бенцало Любов 
Леонідівна  

 

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)  Збірка літературно-письмових творів "Методичний посібник 
викладача по методиці розвитку дитини "Baby Club" для різних 
вікових груп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66150  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вернова Даша (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Персонаж Вовк Собаця або 
"Вовк Собаця та його друзі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторський малюнок про доброго та розумного вовка на прізвисько 
Собаця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66151  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфіленко Володимир Наумович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вокальна п'єса "A treyeзizech молитва "Saluto tante Oranta!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66152  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів 
"BESKYD" ("БЕСКИД")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66153  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипу 
"Neoelectro"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66154  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Галина Теодорівна (Галина Поручник-Ткачук)  
 

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-дилогія "Сказання про Олену-Ольгу (інші версії з давньої 
історії)" ("Сказання про Олену-Ольгу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

І частина "Княгиня з роду Кия" дає оповідь про походження княгині 
Ольги (у хрещенні Олени) - останньої представниці династії князів 
Киїчів. ІІ частина "Регентша" описує боротьбу язичництва і 
християнства на теренах київської держави за часів правління княгині 
Олени-Ольги, знайомить з маловідомими версіями життя княжої 
родини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66155  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полішук Владислав Миколайович, Соколова Єлизавета Валентинівна, 
Кеселиця Людмила Іванівна, Бригинець Яна Віталіївна, Бокач Руслан 
Євгенійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, Музично-драматичний твір, 
Хореографічний твір, Пантоміма  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тіньове шоу "Shadow Space"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66156  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Ігор Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення фестивалю "Концепція проведення фестивалю 
хорового (ансамблевого) акапельного співу A Capella Fest Kiyv / A 
Capella Band Battle"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66157  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавська Світлана Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Карти Таро "Чар-Зелье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66158  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вей Аліса Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Ангел пламени любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66159  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Світлана Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Механізм управління маркетинговою комунікаційною 
діяльністю підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66160  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Elena Ustinova (псевдонім)  
 

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 "Сукня "Коханна" ("Коханна")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66161  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Elena Ustinova (псевдонім)  
 

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 "Сукня "Берегиня" ("Берегиня")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66162  
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Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Elena Ustinova (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сукня "Дерево життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66163  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

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 "Твои глаза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66164  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємченко Алла Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Для тих, хто любить Україну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66165  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керолайн Грейс (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 "Лора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66166  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Євгеній Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дослідження двигуна постійного струму 
паралельного збудження v. 2.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма містить поля для введення чи зміни даних, блок виведення 
розрахунків та схему двигуна. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66167  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Некрасов Юлій Владиславович  
 

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 "Ситуаційний аналізатор Некрасова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для аналізу різноманітних ситуацій минулого, 
шляхом зберігання, обробки і модифікації даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66168  
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Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалов Олександр Сергійович (Repost), Біланюк Сергій 
Віталійович (Repost), Сірук Роман Анатолійович (Repost)  

 

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"Ти і я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли такі композиції: "Девушка мелодия", "Кофе в 
постель", "Ти і я", "Сон". 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66169  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицька Яна Артурівна, 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)  Науковий твір "Методика повышения точности определения 
местоположения и скорости угледобывающего комбайна относительно 
опасных зон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66170  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицька Яна Артурівна, Чичикало Ніна Іванівна, Ларін Віталій 
Юрійович, Ларіна Катерина Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика построения логической структуры 
определения скорости движения угледобывающего комбайна в 
условиях неопределенности"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66171  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренішина Анастасія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного анімаційного фільму для дітей "Віктор-
Робот"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця казка-притча про несподівану дружбу маленького робота та земної 
дівчинки Віки, про пошук правди і пригод у далекому безкрайому 
Космосі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66172  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гашимов Аміг Ілгам огли  
 

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)  Пісня "Истинный путь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66173  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гашимов Аміг Ілгам огли  
 

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 "Судьба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66174  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка схем для вишивання хрестиком "Классические натюрморты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли наступні твори: "Апельсин" (опублікування: 
04.07.2015), "Натюрморт с персиком" (опублікування: 06.10.2014), 
"Натюрморт со сливами" (опублікування: 15.10.2014).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66175  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

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, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка схем для вишивання хрестиком "Натюрморты по Толстому"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли наступні твори: "Крыжовник" (опублікування: 
02.10.2013), "Смородина" (опублікування: 02.08.2014), "Виноград" 
(опублікування: 31.05.2015).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66176  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтяр Юрій Віталійович, Друзь Олег Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітатор Коріолісового витратоміру" 
("Flowmeter")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення фізичних параметрів, які 
потрібні Коріолісовому  витратоміру для роботи з вибраними 
об'єктами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66177  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачук Олександр Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового шоу "Не реклама а пародія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є проектом до ігрового шоу, де пропонується повторно 
скористатись відпрацьованим рекламним матеріалом, запровадивши 
часткові зміни до його змісту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66178  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 

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)  Пісня "Гей, соколи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66179  
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Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 

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)  Пісня "Марш України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66180  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Русско-украинский учебный словарь 
изобразительной терминологии / Російсько-український навчальний 
словник образотворчої термінології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Упорядковане видання, яке служить для практичного застосування в 
питаннях російсько-українського чи українсько-російського 
перекладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66181  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "От теоретических фундаментальных научных разработок к 
новым научным выводам, новым технологиям и практическим 
образцам в машиностроении, энергетике, авиации, космонавтике..."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В даному творі розроблені пристрої проектів "21", "22", "55", "мат", 
"тета", "щит", "не кволо". Проведено більш детальний математичний 
розрахунок інерціоїдів типу "Шаберуга" та їм подібних, наприклад 
муфт проекту "55".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66182  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артьомова Аліна Вадимівна  
 

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 "Програмний комплекс застосування 
моделювання та аналізу економічних процесів з використанням 
інтегрованого пакету MAPLE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обробки та аналізу результатів розрахунку 
економічних процесів, що дозволило підвищити точність прогнозу 
прибутку підприємтсва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66183  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

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)  Звіт про науково-дослідну роботу "Просторове довгострокове 
прогнозування максимального стоку весняного водопілля в басейні 
середнього Дніпра за умов сучасних кліматичних змін (заключний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі вперше теоретично обґрунтовано науково-методичну базу для 
територіальних довгострокових прогнозів характеристик 
максимального стоку весняних водопіль.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66184  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрофєєнко Лариса Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Диференціація працівників 
залізничного транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі на підставі аналізу чинної нормативної бази з питань 
регулювання діяльності залізничного транспорту здійснено 
класифікацію загальної категорії працівників залізничного 
транспорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66185  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишова Олена Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика визначення 
привабливості маршрутів велосипедного транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено методику визначення привабливості маршруту 
велосипедного транспорту, що заснована на мультиномінальній логіт 
моделі дискретного вибору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66186  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артьомова Аліна Вадимівна, Вартанян Василь Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система використання 
зовнішньоекономічних індикаторів для прогнозування валютних 
курсів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обробки результатів розрахунку валютних 
курсів, що дозволило підвищити точність прогнозу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66187  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чудовський Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій реаліті-шоу "Игры Супермоделей" ("Games of the 
Supermodels")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій першого сезону реаліті-шоу розкриває технологію створення, 
на очах у телеглядачів, зі звичайних дівчат та хлопців - супермоделей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66188  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козіна Жаннета Леонідівна, Вакслер Михайло Аркадійович, Тихонова 
Ася Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, похідний твір, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Баскетбол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66189  
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Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козіна Жаннета Леонідівна, Рєпко Олена Олександрівна, Поліщук 
Станіслав Борисович  

 

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 туризму"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66190  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Колдунья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66191  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Просто быть счастливою хочу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66192  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

554 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Вертится ось для меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66193  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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  "Віру, надію я маю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66194  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Виноватая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66195  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
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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 "В лесу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66196  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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)  Текст до пісні "Прощанье с другом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66197  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Письмо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66198  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

556 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Смотрины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66199  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шолпан Руслан Анатолійович  
 

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 "Идет война"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66200  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

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  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положення про Міжнародний конкурс-
лабараторію постановок молодими режисерами в жанрі 
оперети/мюзиклу/опери-буф "Musical Art Project"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі (Положенні про конкурс-лабораторію)  визначаються 
організаційні засади та порядок проведення конкурсу-лабораторії. 
Положення складається з 10 розділів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66201  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаррет Бодом (GARRET BODOME)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Технічні засоби on-line навчання в середніх та вищих навчальних 
закладах України "АЛЬФА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ситема обладнання для організацій онлайн-освіти та створення медіа-
простору з метою підвищення професіоналізму вчителів та 
покращення якості знань учнів в середніх та вищих навчальних 
закладах України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66202  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гріценко Герман Ілліч, Петровський Олександр 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 "Беги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66203  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Анастасія Петрівна  
 

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 "Сукня "Принцеса інопланетян"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66204  
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Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нежинський Дмитро Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Давай улетим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66205  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рязанов Дмитро Юрійович, Смирнова Дар'я Олександрівна, 
Мамунчак Ольга Вячеславівна, Якунич Андрій 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)  Науковий твір "Уніфікований хірургічний протокол ультразвукового 
допплерівського обстеження вен при варикозній хворобі нижніх 
кінцівок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок ґрунтується 
на даних ультразвукового допплерівського обстеження вен, що 
дозволяє обмежитися лікуванням лише уражених венозних сегментів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66206  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаркуша Надія Миколаївна, Гаркуша Наталія Миколаївна, Руденко 
Інна 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 "Економічний аналіз. Методичні вказівки у схемах, 
формулах і таблицях для студентів напряму підготовки 6.030509 
"Облік і аудит" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки присвячено вивченню наукових основ курсу 
"Економічний аналіз", його методу та методології з метою формування 
вмінь використання економіко-логічних та економіко-математичних 
методів для вивчення економіки підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66207  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаркуша Надія Миколаївна, Гаркуша Наталія Миколаївна, Руденко 
Інна 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)  Конспект лекцій з дисципліни "Економічний аналіз" для студентів 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 
"Економіка і підприємництво"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конспект лекцій присвячено вивченню дисципліни "Економічний 
аналіз", який займає провідне місце в системі економічної освіти. У 
конспекті лекцій послідовно висвітлюється комплекс питань програми 
курсу "Економічний аналіз", розкривається зміст окремих тем 
дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66208  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смольнякова Наталія Миколаївна, Чорна Марина Віталіївна, 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації з оцінки ефективності 
асортиментної політики за критерієм споживчої цінності як індикатора 
конкурентоспроможності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність оцінки 
ефективності асортиментної політики окремого підприємства торгівлі, 
порівняно з граничним значенням та в динаміці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66209  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Смірнова Поліна Василівна, Мелушова 
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 "Методичні рекомендації з інтегральної оцінки рівня 
платоспроможності та ліквідності підприємств роздрібної торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації забезпечують синтез кількісних і якісних 
оцінок як у статиці, так і в динаміці та дозволяють виявити найбільш 
вузькі місця у формуванні параметрів ліквідності та 
платоспроможності й обґрунтувати рішення щодо досягнення 
необхідного майбутнього їх рівня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66210  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Мелушова Ірина Юріївна, Смірнова Поліна 
Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до оцінки ефективності 
формування фінансових результатів підприємств торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації містять системний підхід до оцінки процесу 
ефективності формування фінансових результатів як складової 
загального процесу управління підприємствами торгівлі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66211  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчаренко Юлія Анатоліївна, Чорна Марина 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації проведення оцінки 
конкурентостійкості підприємств роздрібної торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність кількісної 
оцінки конкурентоспроможності, яка враховує особливості оцінювання 
у взаємозв'язку та ґрунтується виключно на динамічних показниках 
підприємства торгівлі та їх співвідношенні. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66212  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Юлія Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів та прози "Не просто слова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66213  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів для дорослих "Весенние россыпи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші про природу рідного краю, про весняну красу, про бережливе 
ставлення до оточуючого, до рідної землі. Вони вчать бачити прекрасне 
в оточуючому середовищі, вчить спостережливості і доброзичливому 
ставленні до рідної природи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66214  
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Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "И БЕЛАЯ ВОЛШЕБНИЦА-ЗИМА УКРЫЛА ВСЕ 
ИСКРИСТЫМ ПОКРЫВАЛОМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші розкривають красу рідної природи, виховують любов до рідної 
країни, розкривають поетичне бачення природних явищ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66215  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Мой теплый лета завиток"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів про природу. Автор втілив в них свою любов до рідного 
краю, до краси оточуючої природи, доносить читачеві своє поетичне 
бачення світу, краси природних явищ. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66216  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Вдохните осени волшебный аромат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка віршів про природу рідного краю. Автор оспівує дивовижну 
красу осінньої пори.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66217  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "О времени и о себе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поезії, що відображає ставлення автора до оточуючого життя, до 
явищ соціальних, природних, особистих. Збірка виховує стійкість до 
випробувань, чемність, людяність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66218  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Калейдоскоп"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор відображає своє бачення навколишнього світу, висловлює своє 
ставлення до тих чи інших явищ життя, виховує людяність, доброту, 
працьовитість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66219  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Веселые? Стихи!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші для дорослих відображають ставлення автора до навколишнього 
світу, формує гумористичне сприйняття дійсності, вчить оптимізму, 
доброму ставленню до людей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66220  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний прозовий твір "Сказка о Мармеладном королевстве"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір навчає дитину добру, доброзичливості, формує уявлення про 
чуйність, щирість, виховує позитивні якості дитини з раннього віку, 
ввічливе ставлення до старших, чемність, порядність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66221  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Зефирный Принц"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка виховує у дітей чуйне ставлення до людей, формує ввічливість, 
виховує повагу до старших, навчає бути уважним, працелюбним, 
спостережливим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66222  
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Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "СКАЗКА ПРО ХУДОЖНИКА, СНЕЖИНКУ-
КРИСТАЛЛИНКУ И ДОЖДИНКУ-КАПЕЛЬКУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка написана для дітей молодшого шкільного віку, вчить 
спостережливості, чуйності, любові до рідної природи, формує 
працелюбність, наполегливість в роботі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66223  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Артем  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 до шоу "Океан бажань"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це письмовий сценарій до інтелектуально-рекламно-розважального 
шоу, збудованого на психологічному впливі на глядача, де глядач сам 
дає характеристику рекомендованому товару. Глядач стає 
співучасником створення тої чи іншої реклами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66224  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелудченко Сергій Михайлович, Первой Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис гри "Ціль" (TARGET)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66225  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Софія Райчева (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Антикризисная система (АС) объединение интересов 
бизнеса, власти и населения ускоренного социально-экономического 
развития района-региона-государства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66226  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Заняття, розраховане на проведення із дітьми 
середніх вікових груп дошкільних навчальних закладів, тема: 
"Мандрівка казкою "Малюк у кошику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заняття, розроблене в рамках програми "Афлатун" (заняття № 12 
"Малюк у кошику" розділу № 2 "Я та моя сім'я: турбота про дітей, 
яких ми любимо") та розраховане на проведення із дітьми середніх 
вікових груп ДНЗ. Під час розроблення заняття було перероблено у 
віршовану форму казку "Малюк у кошику" та враховано територію 
проведення заняття - робота із дітьми, котрі проживають на території 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66227  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Сергій Аркадійович, Дмитрієв Дмитро Олексійович, Кеба 
Павло Васильович, Кузнєцов Юрій 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 "ToolsGlide"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66228  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Маргарита Володимирівна, Самокіш Павло Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Веселий малюк Конфетик - Космічна казка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга про неповторного героя Конфетика. Зацікавить малюка 
яскравими малюнками, познайомить з унікальним персонажем, 
чарівним світом навколо нього, захопить цікавою історією, а завдання 
в кінці книги допоможуть розвинути пам'ять, мислення, творчість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66229  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

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 "В ніч на Різдво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В ніч на Різдво Чорт викрадає різдвяну зірку та намагається зіпсувати 
людям свято. Але мимоволі попадає в пастку-мішок і погоджується 
допомогти ковалю Вакулі...  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66230  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний прозовий твір (дитяча література) "Сказка о Лимонно-
Апельсиновом Королевстве"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це цікава історія - формування гумористичного ставлення до 
навколишнього середовища допомагає життю цілих королівств, вона 
формує доброту, працелюбство, любов до природи, а також намагання 
жити в мирі та злагоді всім народам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66231  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Мечта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка показує уявлення автора про навколишній світ, свій світогляд, 
погляд дорослої людини на навколишнє середовище, виховує доброту, 
вдячність за життя у всіх його проявах, в деяких місцях гумористичне 
ставлення до тих чи інших явищ. Виховує любов до рідного краю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66232  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрей Царь (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ритм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66233  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиходькіна Євгенія Олегівна  
 

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)  Книга-комікс "Ілюстрована енциклопедія "Породи коней"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66234  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілюкова Людмила Костянтинівна  
 

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)  Книга "Путь к Богу. Духовный смысл Богослужений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66235  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "I am just а wandering"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66236  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Міжнародний бізнес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено для вивчення навчального матеріалу та перевірки 
отриманих знань з дисципліни "Міжнародний бізнес". Програма 
включає довідкову текстову інформацію про глобалізацію економіки, 
сутність світового бізнесу, зовнішнє середовище міжнародного бізнесу, 
організаційно-правові форми бізнесу, прямі іноземні інвестиції, 
інтернаціоналізацію малого та середнього бізнесу тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66237  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плаксюк Олексій Юрійович, Red Betlin (псевдонім), Чехович 
Владислав Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ever never"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66238  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "LPG CITY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66239  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Сергій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕЛЕКТРОКОНСАЛТИНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированный программный 
комплекс для сбора аварийной информации с микропроцессорных 
устройств РЗ и ПА "Local Area Control System (LACS)" ("АПК LACS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою автоматизований програмний 
комплекс, призначений для опитування мікропроцесорних пристроїв 
РЗА та ПА, зчитування з них інформації про зареєстровані події та 
осцилограми з подальшим збереженням отриманої інформації у базі 
даних (БД).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66240  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верещагін Вячеслав Леонідович  
 

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)  Анотація проекту "Музика на дотик. Нові акорди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис проекту створення спеціальної музейної технології, 
яка дозволить відвідувачам не тільки чути звучання музичних 
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інструментів - музейних експонатів, але й тактильно сприймати їх, що 
дасть можливість створити особливий музейний простір, адаптований 
до сприйняття різними верствами відвідувачів, зокрема, людьми з 
особливими потребами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66241  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розводюк Михайло Петрович, Левицький Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний лабораторний комплекс для 
дослідження людино-машинного інтерфейсу в середовищі Trace Mode 6 
та обміну даними між операторськими станціями в реальному часі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для дослідження реальних 
електромеханічних систем на основі віртуального лабараторного 
комплексу для дослідження людино-машинного інтерфейсу в 
середовищі Trace Mode 6 та обміну даними між операторськими 
станціями в реальному часі, що забезпечує можливість проведення 
наукових досліджень та професійно-орієнтовної підготовки, забезпечує 
можливість проведення наукових досліджень та професійно-
орієнтовної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації 
фахівців з електромеханіки з мінімальними затратами.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66242  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розводюк Михайло Петрович, Левицький Сергій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний лабораторний комплекс для 
дослідження частотно-регульованого електроприводу в середовищі 
Visual Studio"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для дослідження реальних 
електромеханічних систем на основі віртуального лабораторного 
комплексу для дослідження частотно-регульованого електроприводу в 
середовищі Visual Studio, що забезпечує можливість використання на 
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будь-якому персональному комп'ютері без використання додаткових 
програмних пакетів та оболонок та проведення наукових досліджень та  
професійно-орієнтовної підготовки, перепідготовки чи підвищення 
кваліфікації фахівців з електромеханіки з мінімальними затратами.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66243  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабко Володимир Віталійович, Розводюк Михайло Петрович, 
Левицький Сергій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний лабораторний комплекс для 
дослідження перетворювача частоти Altivar 71 по Ethernet"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для дослідження реальних 
електромеханічних систем на основі віртуального лабораторного 
комплексу на базі перетворювача частоти Altivar 71, що забезпечує 
можливість проведення наукових досліджень та  професійно-
орієнтовної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації 
фахівців з електромеханіки з мінімальними затратами.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66244  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Сучасні 
аспекти технології вирощування сорго зернового на Півдні України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано основні технологічні прийоми вирощування сорго 
зернового в посушливих умовах півдня України. В 2013-2014 роках 
максимальний урожай на рівні 4,6-5,0 т/га забезпечили при густоті 
посівів 100 та 140 тис/га гібриди ДАШ-Е та Тарго за раннього строку 
сівби. Виявлено, що застосування янтарної кислоти для обробки 
посівів в фазу закладки волоті забезпечує прибавку врожаю гібридів 
сорго зернового на рівні 12-15 % і прискорює дозрівання зерна на 7-8 днів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66245  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туніковська Лілія Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Вирощування свиней при відборі за співвідношенням констант росту 
для підвищення продуктивних якостей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В данній роботі вивчено відтворювальні і продуктивні якості свиней 
великої білої породи (внутрішньопородний тип УВД-1) залежно від 
інтенсивності росту в ранньому онтогенезі (до 4-місячного віку). 
Встановлено, що свиноматки з високою кінетичною швидкістю росту 
мали вищі показники багатоплідності, маси гнізда, а їх потомство мало 
перевагу за відгодівельними та м'ясними якостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66246  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плугатар Юрій Володимирович, Бойко Павло Михайлович, Шевчук 
Віктор Васильович, Бойко Тетяна Олексіївна  

 

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)  Навчальний посібник "Екологічне лісознавство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості 
лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо 
біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. 
Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування лісу, 
динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також 
екологічні та регулюючі функції лісових насаджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66247  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плотніков Кирило Анатолійович, Кальчук Олексій Миколайович, 
Плотнікова Тамара 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 "ArtSoft Portal Ultra"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена з метою обліку продаж на робочому місці касира 
з використанням ліцензійного програмного забезпечення. До програми 
можливе підключення всіх популярних моделей фіскальних 
реєстраторів, сканерів та принтерів штрих-коду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66248  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плотніков Кирило Анатолійович, Кальчук Олексій Миколайович, 
Плотнікова Тамара 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 "ArtSoft Universal Driver"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для обміну даними з РРО з одного боку, і з 
обліковими або касовими програмами з іншого. Основне завдання 
драйвера - надати простий і зручний механізм для управління 
фіскальними реєстраторами. Драйвер дозволяє розробникам 
використовувати більш високорівневі команди з управління 
реєстратором, позбавляючи від складної низькорівневої роботи по 
реалізації протоколу взаємодії РРО та ПК. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66249  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плотніков Кирило Анатолійович, Кальчук Олексій Миколайович, 
Плотнікова Тамара 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 "ArtSoft Printer"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена з метою друку чеків та іншої інформації з 
текстових в XML-файлів на фіскальні реєстратори.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66250  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмотолоха Андрій Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "When I Look in Your Eyes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня написана в стилі популярної бразильської музики "Босанова". 
Пісня про кохання, виконана англійською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66251  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для задачі "Модель 
вибору стратегії розвитку автотранспортного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66252  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарабанова Валентина Павлівна, Мощенок Василь Іванович, Ляпін 
Олександр Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Учебник нового поколения 
"Методические указания к лабораторним работам по дисциплине 
"Учебный практикум", раздел "Литейное производство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний практикум характерезується особливими рисами 
методичних розробок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66253  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович  
 

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 "Теоретична 
залежність довжини підпертого гідравлічного стрибка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Керуючись рівнянням підпертого гідравлічного стрибка і постулатом 
про еквівалентність втрат енергій в стрибку і роботи сил інерції, 
виводиться теоретична формула для довжини підпертого стрибка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66254  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вороб'євський Віталій Амфіянович  
 

Повне ім'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 "Настольная книга юмора и сатиры - это роза из навоза с 
экзотикой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66255  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вороб'євський Віталій Амфіянович  
 

Повне ім'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 Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66256  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Влада Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Speech Leader"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66257  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моторин Андрій Володимирович, Мерха Наталія Юріївна, Ткаченко 
Антон Романович, Заєць Віктор Васильович, Шестовський Артем 
Віталійович, Бабенко Володимир Сергійович, Пономарьов Андрій 
Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний фільм "Друзі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Злість і агресія походить від дурості і неадекватної оцінки справжнього!  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66258  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хабібулін Расим Равілевич  
 

Повне ім'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 "Эмблема - энергобезпека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66259  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелюк Оксана Василівна   
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічна композиція "Ескіз торгової марки із включенням 
словосполучень "МАЛАНКА фест", "фестиваль Маланок в 
Чернівцях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічна композиція виконана у вигяді графічного стелізованого 
хлопчика, який несе різдвяну зірку як символ віри у зміни на краще. 
Різнокольорова зірка - це уособлення різнобарвності Буковини, 
строкатості культурних надбань. Під зображенням хлопчика 
розташовані словосполучення у два ряди "МАЛАНКА фест" та 
"фестиваль Маланок у Чернівцях". 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66260  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Алла Валеріївна  
 

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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук "Єврейська тематика в художній прозі Івана Франка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконано комплексний аналіз єврейської тематики в художній прозі 
Івана Франка в контексті соціально-історичної ситуації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66261  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рева Михайло Володимирович, Браздейкіс Вітаутас с. Юргаса  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Памятник 12-му стулу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66262  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутро Олександр Федорович, Ємельянова Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір науково-технічного характеру "Методика расчета 
стен каменных зданий для строительства на просадочных грунтах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані конструктивні заходи призначені забезпечити 
експлуатаційну придатність будівлі на період виникнення просадки та 
її стабілізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66263  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Айсберг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В повісті діти батьків високопоставлених російських чиновників 
мають намір до одруження, подружжя батьків мають дружні стосунки, 
під час спільних зустрічей між собою засуджують політику російського 
президента і агресивну війну на сході України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66264  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  The Syncopation (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Calling my name"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66265  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хотюн Микола Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Молекулярна теорія газів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66266  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидякіна Олена Вікторівна, Шангар Олексій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Продуктивність гібридів помідора в умовах 
краплинного зрошення півдня України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено результати експериментальних досліджень, проведених 
впродовж 2011-2013 років в умовах краплинного зрошення на 
чорноземах південних важкосуглинкових приватного орендного 
сільськогосподарського підприємства агрофірми "Роднічок", що 
розташоване в Снігурівському районі Миколаївської області, з 
гібридами томата.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66267  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидякіна Олена Вікторівна, Сидоренко Олександр Іванович, Іванів 
Микола Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Ендогенні 
геологічні процеси"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма курсу передбачає вивчення процесів, зумовлених 
енергетичними джерелами внутрішніх геосфер Землі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66268  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колотіліна Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Декоративная роспись ногтей цветным гелем 
разных уровней сложности, авторская техника росписи цветным гелем 
Ассорти" Издание ІІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчальному посібнику даються основи розпису кольоровими 
гелями, гель-фарбами і гелями-лаками на прикладі авторської техніки 
"Асорті". Ця техніка дозволяє швидко будувати прості, але ефективні 
композиції з тонкими промальовуваннями, тонуванням і мереживними 
елементами, а також елементами декору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66269  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каменчук Олександра Олександрівна, Гижко Максим Юрійович, 
Лебедева Галина Олександрівна, Сінюгін Вадим Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IDEA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для захисту інформації шляхом її шифрування. 
Програма шифрує та дешифрує будь-який текст з заданим ключем за 
деяким алгоритмом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66270  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвійчук Людмила Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальна комп'ютерна програма "Electronic multimedia assistant & 
MAn-DiV" на підтримку курсу "Методика застосування комп'ютерної 
техніки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66271  
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Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Колізійні тенденції правового регулювання туризму в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена формуванню в Україні, в останні роки, 
протирічних тенденцій нормативно-правового регулювання 
туристичною сферою суспільних відносин. Пропонуються заходи і 
напрями активізації діяльності по формуванню концепції державної 
політики в туристичній галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66272  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Відкрита лекція. Вступ до навчальної дисципліни 
"Правознавство". Теорії виникнення держави і права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У відкритій лекції зазначається особисте бачення автора про місце 
навчальної дисципліни "Правознавство" в системі наук вищої школи 
та класичне ствердження теорій виникнення держав та їх продукту - 
права.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66273  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Беник Наталія Григорівна  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування теоретичних основ та прикладного 
інструментарію механізму адаптації транспортних підприємств до змін 
зовнішнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії комплексно і систематизовано висвітлено результати 
наукових досліджень з обґрунтування теоретичних основ, науково-
методичних підходів та практичних рекомендацій щодо розробки та 
реалізації механізму адаптації транспортних підприємств до мінливого 
зовнішнього середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66274  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олена Віталіївна, Савченко Ілля 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 "Генетичний алгоритм умовної оптимізації з 
довільною кількістю критеріїв для задач проектування конструкцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено процедуру глобальної та багатокритеріальної оптимізації 
за допомогою програм на основі генетичних алгоритмів з дійсним 
кодуванням genreal та цілочисельним кодуванням genint, сумісних із 
розрахунковими пакетами Matlab і Octave. Алгоритм можна 
використати для розв'язання задач оптимізації конструкцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66275  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грекулова Ольга Юліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів науково-практичного характеру "Літературний зміст 
та загальний художньо-графічний дизайн веб-сайту BIOTUS 
(БИОТУС, БІОТУС)" ("Наповнення веб-сайту BIOTUS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірник є Інтернет-магазином, який пропонує товари для здоров'я та 
зовнішнього вигляду людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66276  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладишева Світлана Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пампара" ("Жених")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жартівлива пісня про відносини дівчат та хлопців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66277  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мухаметзянов Рустам Талгатович  
 

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)  Мультиплікаційний фільм "Sunny English"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66278  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслюк Василь Васильович, Єна Анатолій Іванович  
 

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 "База даних психофізіологічної експертизи працівників, які 
залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки" 
("ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ-КАБІНЕТ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є базою даних, призначеною для використання в регіональних 
центрах (кабінета) системи психофізіологічної експертизи працівників, 
які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66279  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслюк Василь Васильович, Єна Анатолій Іванович  
 

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 "База даних результатів психофізіологічної експертизи 
працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки 
та висновків про психофізіологічну придатність до виконання робіт 
підвищеної небезпеки" ("ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ-ЦЕНТР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є базою даних, призначеною для роботи в складі системи 
психофізіологічної експертизи працівників, які залучаються до 
виконання робіт підвищеної небезпеки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66280  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслюк Василь Васильович, Єна Анатолій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний тестовий комплекс для 
професійного психофізіологічного відбору спеціалістів, які зайняті на 
роботах з підвищеною небезпекою" (українська версія)" ("ВЕРСІЯ 1-
укр")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є пакетом комп'ютерних програм для проведення 
психофізіологічних тестів з метою психофізіологічної експертизи 
працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, та тих, що 
потребують професійного добору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66281  
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Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "The Sunken Miracles"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66282  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дейдей Інга Вячеславівна, Опанасенко Марія Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "MONPARIS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення логотипу "MONPARIS" є основною складовою 
ТМ "MONPARIS".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66283  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскун Тарас 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)  Пісні "Следы на песке"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66284  
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Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскун Тарас 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 "Ты мне делаешь больно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66285  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Хозя Павло Олександрович, Столєтов 
Сергій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TTL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для калібрування датчиків 
лінійного переміщення з приладом реєстрації для ходових динамічних 
випробувань транспортних засобів. Програма розроблена на графічній 
мові програмування за допомогою середовища LabVIEW. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66286  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Мельник Олександр Олександрович, 
Сулим Андрій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для моделювання динамічних та 
енергетичних параметрів під час заданого режиму ведення 
електрорухомого складу. Програма розроблена на графічній мові 
програмування за допомогою середовища LabVIEW.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66287  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дощечкіна Ірина Василівна, Мощенок Василь Іванович, Лалазарова 
Наталія Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Учебник нового поколения 
"Технология конструкционных материалов и материаловедение",  
"Лабораторный практикум по материаловедению"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є першим авторським мультимедійним підручником нового 
покоління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66288  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мощенок Василь Іванович, Лалазарова Наталія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-парктичного характеру "Учебник нового поколения 
"Технология конструкционных материалов и материаловедение" 
раздел "Обработка металлов разанием"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою авторський мультимедійний підручник нового 
поколінння, що представляє навчальний матеріал у вигляді 
презентацій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66289  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Максим Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтекресі Бейз" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЮнітіБейз Блокчейн (UnityBase Blockchain)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ком'ютерна програма -  це платформа, призначена для створення 
документоорієнтованих автоматизованих інформаційних систем рівня 
Enterprise. Платформа забезпечує високу відмовостійкість і безпеку, 
можливість функціонального розвитку в довгостроковій перспективі, 
високий рівень інтеграції з іншими додатками, легкість супроводу і 
розгортання на робочих місцях користувачів (у тому числі - фахівцями 
Замовника).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66290  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисова Юлія Олександрівна (Юлія Рубінштейн)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Ashtanga Yoga "Навчальний курс для 
початківців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Брошура увібрала в себе базовий матеріал, який викладений у стислій 
формі, покроково та доступно для людей, які наважилися на свій 
перший крок, прийшли у йогу та обрали систему Аштанга Він'янса. 
Дана методика навчання є авторською, вона дозволяє у стислі сроки 
зрозуміти та освоїти суть і традиції Аштанга йоги. Аналогів на теренах 
України немає.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66291  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до підрахунку величини 
промислової інноваційної продукції на ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В дослідженні наведено масштаби невдач нових продуктів на ринку, 
проаналізовано основні підходи до визначення масштабу невдачі. 
Розроблено авторський методичний підхід до підрахунку величини 
невдачі промислової інноваційної продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66292  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Олександр Миколайович, Альохін Костянтин Васильович, 
Павелко Олександр Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчально-тренувальний комплекс для 
розрахунку можливості організації радіозв'язку в УКХ/FM діапазонах 
між двома радіостанціями з урахуванням кривизни землі і рельєфу 
місцевості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесу 
розрахунку можливості організації радіозв'язку та орієнтована на 
використання в навчальних цілях і може бути використана студентами 
кафедри військової підготовки для полегшення роботи з картами для 
побудови профілів траси радіозв'язку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66293  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Віталійович, Рейдемейстер Олексій Геннадійович, 
Шикунов Олександр Анатолійович, Калашник Владимир 
Олександрович, Пуларія Андрій Луарсабович, Шапошник Владислав 
Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма і 
методика проведення ударних ресурсних випробувань пасажирських 
вагонів, що вислужили призначений термін служби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір встановлює основні вимоги до методів проведення ресурсних 
випробувань пасажирських вагонів залізниці колії 1520 мм шляхом 
проведення статичного навантаження вагона вертикальними силами 
та навантаження його повздовжніми силами при багаторазових 
співударах, порядок та методику проведення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66294  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Вікторія Миколаївна  
 

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 "Управління потоком кадрів при 
використанні комутатора FAST ETHERNET (FAST ETHERNET)" 
("FAST ETHERNET")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма відображає роботу мережі FAST ETHERNET в 
повнодуплексному та напівдуплексному режимах. В основу програми 
покладені розроблені діаграми станів порту комутатора у 
напіддуплексному режимі роботи мережі за наступними методами: 
агресивного захоплення середи комутатором; зворотнього тиску на 
станцію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66295  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз продуктивності комутатора (Switch 
Production Analysis, SPA)" ("SPA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує оцінку основних умов правил коректної роботи 
комутатора за технологіями Ethernet s Fast Ethernet. На вхід 
комп'ютерної програми подається кількість портів комутатора та 
значення середніх інтенсивностей трафіків між його портами. На основі 
аналізу користувач програми приймає остаточне рішення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66296  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухоруков Віктор Костянтинович  
 

Повне ім'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 "Приключения маленького меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сухоруков В.К. Приключения маленького меня. 
Рассказы о Мариуполе, которого уже нет и никогда не будет. - 
Мариуполь. - ЧАО "Газета "Приазовский рабочий", 2016. - 444 стр. 

 

Анотація   

Нова книга - збірка дитячих оповідань, написаних, однак, не тільки 
для маленького, але також і для дорослого маріупольського читача. У 
цих оповіданнях - дитячий погляд на Маріуполь кінця 50-х - початку 
60-х років ХХ століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66297  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до оцінювання рівня та значення 
новизни інноваційної промислової продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В дослідженні розглянуто існуючі підходи до підрахунку новизни 
продукції, а також запропоновано авторський методичний підхід до її 
визначення, що базується на визначенні сукупності властивостей 
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інноваційної продукції, що характеризують її радикальну зміну 
відносно її ринкового аналога.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66298  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никифоров Володимир Валентинович, Костенко Павло Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система формування 
тезауруса на основі онлайн сервісів перекладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблене програмне забезпечення являє собою автоматизовану 
систему формування тезауруса спеціалізованих термінів на основі 
онлайн засобів перекладу. Розроблена система дозволяє підготувати 
зверстаний словник до друку та завдяки клієнт-сервісній архітектурі 
забезпечує спільний доступ до процесу розробки словника 
територіально розподілених фахівців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66299  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Геометрія" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66300  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  
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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 "Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням  математики" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66301  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Алгебра" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає навчальній програмі з алгебри для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66302  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Алгебра для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням математики" підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає навчальній програмі з алгебри для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 
математики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66303  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Анатолій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням хімії" підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає навчальній програмі з хімії для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66304  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Володимир Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Володимир Винниченко. Історія Якимового будинку та інші 
твори"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66305  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тельвак Віталій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 47. Книга І"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66306  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нахлік Євген Казимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Франківська енциклопедія у 7 томах. Том 1. А-Ж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66307  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко 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)  Навчальний посібник "Філософія: наука і культура" 
Мультидисциплінарний навчальний посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник репрезентує міждисциплінарний підхід у вивченні 
філософії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66308  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для студентів вищих навчальних закладів "Культура і наука"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завданням підручника є формування у студентів системних уявлень 
про створення нової інноваційної культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66309  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко 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)  Науковий твір (докторська дисертація) "Теоретичні і методичні 
основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у 
вищому навчальному закладі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В дисертації розроблено теоретичні і методичні основи формування 
інноваційної культури майбутніх культурологів у процесі їхньої 
професійної підготовки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66310  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко 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)  Науковий твір (монографія) "Теоретичні і методичні основи 
формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому 
навчальному закладі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено результати фослідження проблеми 
формування інноваційної культури майбутніх культурологів в межах 
їх загальнопрофесійної підготовки у ВНЗ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66311  
 

Дата реєстрації авторського права  29.06.2016  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Олена Віталіївна, Бабенко Владислав Віталійович, 
Полуянова Тетяна Андріївна, Рибін Микола Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Жилкомсервіс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Картотека об'єктів ЖКГ з додатковими модулями в 
рамках програмного комплексу АСУП ЖКГ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66312  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теология, наука о Боге / Theology, the science of 
God"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є науковим обґрунтуванням істинності текстів Ветхого Заповіту і 
доказом того, що Ветхій Заповіт був, є і вічно буде єдиним 
дороговказом для всіх людей планети Земля, а спроба християн 
відмовитись від нього та назвати "Старий" нічого іншого, крім шкоди, 
людству не принесла.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66313  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

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  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положення про Міжнародний конкурс-
лабараторію постановок молодими режисерами в жанрі малі 
театральні постановки "Small theater productions"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі (Положенні про конкурс-лабораторію)  визначаються 
організаційні засади та порядок проведення конкурсу-лабораторії. 
Положення складається з 10 розділів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66314  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мащак Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Пророцтво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною темою картини є відображення етапів боротьби 
українського народу за власну державність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66315  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васільєв Василь Тимофійович  
 

Повне ім'я або 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 організаційно-функціонального механізму 
державного регулювання державної міграційної політики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модель розроблена на методології системного аналізу, методах 
дослідження операцій, прогнозування експертного оцінювання й 
моделювання, може використовуватися вищим політичним 
керівництвом держави в системі ситуаційних центрів управління при 
плануванні й проведенні цілеспрямованої державної міграційної 
політики з врахуванням установок сектора безпеки і оборони держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66316  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

602 

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 "Animal"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66317  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парахін Валентин Володимирович, Пустовойтенко Валерій Павлович, 
Хаустов Володимир Кирилович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система електронних голосувань (референдумів) і 
соціологічних досліджень (СЕГСД)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система СЕГСД - програмно-технічний комплекс для електронного 
голосування СЕГСД включає модуль ідентифікації і аутентифікації 
біометричних даних голосуючого, що виключає всі можливі способи 
фальсифікації. СЕГСД забезпечує голосування і отримання результатів 
в режимі реального часу в будь-якій точці доступу до Інтернет-
ресурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66318  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Я вирушаю потягом на Схід"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66319  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

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 
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   

Програма призначена для забезпечення адміністрування та управління 
доступом до інформаційних ресурсів Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи управління міграційними процесами авторизованих 
користувачів (представників уповноважених суб'єктів).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66320  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Павло Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Симон Петлюра "Московська воша"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі йдеться про наслідки окупаційної діяльності більшовицької 
Росії в Україні у перші п'ять років після захоплення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66321  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Павло Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Дмитро Донцов "Дух нашої давнини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі йдеться про корені української державності, важливість 
об'єднання етносу в державне утворення, дотримання історичних 
традицій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66322  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Речкалов Олександр Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и 
Литвы". Частина 2 та 3 книги другої   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66323  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турчин Михайло Ігорович, Максименко Світлана 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 "Проектное предложение для получения гранта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис мережі Professional Education Network "PEN" та її 
компонентів, визначає стратегічні цілі проекту, аргументи на користь 
її створення та переваги, а також містить інші дані, необхідні для 
отримання гранта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66324  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Володимир Винниченко "Намисто. Мала проза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До книги видатного українського письменника і державного діяча В.К. 
Винниченка увійшло вісім оповідань збірки "Намисто. Разок перший" 
та два твори, написані до "Разка другого". Крім того друкуються ранні 
твори митця, більшість з яких визнано літературними шедеврами, і 
оповідання 1900-х - першої половини 1920-х років, тобто того періоду, 
коли письменних перебував в еміграції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66325  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Владислава Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Трансформація освіти в системі відтворення 
робочої сили в умовах інноваційної моделі розвитку економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії комплексно і систематизовано висвітлено результати 
наукових досліджень з обґрунтування та визначення теоретичних засад 
розвитку і функціонування освіти як ключового фактора в системі 
відтворення робочої сили, виокремлення тенденцій, проблем та 
перспектив її розвитку в Україні в умовах переходу до інноваційної 
моделі розвитку економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66326  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джердж Віталій Федорович  
 

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 "Партія МИРУ 
ТА РОЗВИТКУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66327  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джердж Віталій 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Партия 
МИРА И РАЗВИТИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66328  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джердж Віталій 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Party of 
PEACE AND DEVELOPMENT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66329  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорчук Назар Богданович  
 

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 ужиткового мистецтва "SenStone" ("Сенстоун")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"SenStone" - це розумна прикраса, яка дозволяє записувати голос 
власника і синхронізується із смартфоном.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66330  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Артур Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OKUMAIMA.Розклад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є електронним поданням шкільного розкладу. В ній  яскраво 
виражений сучасний мінімалізований дизайн, що містить важко 
досяжну комбінацію простоти і змістовності. Основною метою 
створення програми є подання учням зручного та сучасного способу 
перегляду шкільного розкладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66331  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноградова Інна 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 "Заплаканный мальчик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66332  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ершова Ніна Михайлівна, Філіпов Юрій 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)  Твір наукового характеру "Формула связи витальности с уровнями 
информационно-энергетического поля человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розроблено формулу зв'язку вітальності з рівнями 
інформаційно-енергетичного поля людини, на основі якої побудована 
шкала інформаційно-енергетичного поля людини та виконані 
розрахунки вітальності для кожного її рівня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66333  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ершова Ніна Михайлівна, Філіппов Юрій 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)  Твір наукового характеру "Экспресс-диагностика здоровья человека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розроблено експрес-діагностику здоров'я людини, де графік 
життя людини визначає рівень його життя на певному етапі і дозволяє 
визначити загрозу здоров'ю людини і в якому віці, а також по 
інформаційно-енергетичному полю людини визначити діагноз 
захворювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66334  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дейнеко Леонід Миколайович, Зайцева Тетяна Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні 
завдання до вивчення дисципліни "Кристалографія, кристалохімія та 
мінералогія" для студентів напряму 6.050403 - інженерне 
матеріалознавство"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить короткі теоретичні положення за основними розділами 
кристалографії та мінералогії, необхідне методичне забезпечення та 
довідковий матеріал для виконання індивідуальних завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66335  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куркаєв Сергій Євгенович, Короткова Галина Павлівна  
 

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 "КОНТРАБАС ИЗ ОДЕССЫ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія п'єси розгортається наприкінці 60-х - початку 70-х років минулого 
століття навколо наївного музики-контрабандиста з Бердичева Моні 
Унгліка, який приїжджає до Одеси в пошуках роботи, але зненацька 
опиняється у справжньому кублі веселих та відчайдушних одеських 
контрабандистів та самогонників... 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  66336  
 

Дата реєстрації авторського права  30.06.2016  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Наталя Володимирівна, Чєн Наталія Володимирівна, 
Галєгова Даріна 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)  "Мистецтво" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грицик Ігор Васильович, Цвілодуб Олексій Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Заощаджуй з WDS"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2927  
 

Дата реєстрації договору                                01.04.2016 

 

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  Цвілодуб Олексій Леонідович, Грицик Ігор Васильович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "МІРОПЛАСТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Федько Оксана Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Слава Україні"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2928  
 

Дата реєстрації договору                                01.04.2016 

 

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  Федько Оксана Миколаївна - Григоренко Андрій Олександрович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фаліон Наталія Іванівна, Фаліон Сергій Валерійович, Янченко 
Микола Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори: "Баби Голобоньки", "Спіла Вишенька", "А в нашої 
Люськи", "Дарма", "Зозуля", "Люська на дискотеці", "Співаєм 
лісапед", "Любов моя любов", "Сільське життя", "Баби і РЕП", 
"Дорога в юність", "Сільський туризм", "Три педалі дві ноги", "Я 
вилізла на черешню", "Давай баби давай", "Ірен", "Жасміновий Рай", 
"Ой Соло", "Микола", "Забава", "У Суботу Народила", "Їдемо на 
ярмарок", "Сама Файна", "Заграй баян", "Сиджу собі сама", "Хочу на 
море", "Сільське Життя", "Гарна", "Лісапетний батальйон", "Кум 
прийшов", "Сексбомби", "Зібралися бабоньки", "Зимонька-зима", 
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"Стежка в юність", "Гуляла я, баби нині", Ой, весілля", "I love you", 
"Баби-преколістки", "З Москви вернулися мужики", "Наливай", 
"Весілля у Василя", "Зібралися бабоньки", "Сільська "Новорічна", 
"Казино", "Добрий вечір, кумасиньку", "Лісапет", "МАШИНА - звір, 
а БАБА - грім", "Ірен", "Реп", "Рок-н-рол"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2929  
 

Дата реєстрації договору                                01.04.2016 

 

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  Янченко Микола Олександрович, Фаліон Сергій Валерійович, Фаліон 
Наталія Іванівна - Мале приватне підприємство - фірма "МЕД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Влах Віталій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для конструювання та візуалізації 
механізму преса штанцювального автомата"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2930  
 

Дата реєстрації договору                                01.04.2016 

 

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  Влах Віталій Вікторович - Українська академія друкарства 
Міністерства освіти і науки України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Винницький Михайло Іванович, Філіпеня Андрій Анатолійович, 
Береза Лариса Олександрівна, Герус Михайло Вікторович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Посібник з післяпродажного 
обслуговування Книга 1: Консультант з сервісу"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2931  
 

Дата реєстрації договору                                07.04.2016 

 

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  Герус Михайло Вікторович, Береза Лариса Олександрівна, Філіпеня 
Андрій Анатолійович, Винницький Михайло Іванович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Віннер 
Імпортс Україна, Лтд"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лупенко Юрій Олексійович, Малік Микола Йосипович, Мельничук 
Борис Вікторович, Метелиця Володимир Михайлович, Заяць Віктор 
Мефодійович, Шпикуляк Олександр Григорович, Корінець Роман 
Ярославович, Рибак Ярослав Ярославович, Шинкаренко Михайло 
Сергійович, Малік Лариса Миколаївна, Мамчур Володимир 
Анатолійович, Півторак Віталій Сергійович, Беженар Інна Миколаївна 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації з регулювання економічних відносин у 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2932  
 

Дата реєстрації договору                                07.04.2016 

 

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  Беженар Інна Миколаївна, Півторак Віталій Сергійович, Мамчур 
Володимир Анатолійович, Малік Лариса Миколаївна, Шинкаренко 
Михайло Сергійович, Рибак Ярослав Ярославович, Корінець Роман 
Ярославович, Шпикуляк Олександр Григорович, Заяць Віктор 
Мефодійович, Метелиця Володимир Михайлович, Мельничук Борис 
Вікторович, Малік Микола Йосипович, Лупенко Юрій Олексійович - 
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович (Каміль Нурахметов)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Доноры", "Дифантастик"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2933  
 

Дата реєстрації договору                                08.04.2016 

 

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"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мироненко Сергій Дмитрович, Морозов Олексій Євгенович, Яременко 
Роман Анатолійович, Лукаш Віктор Леонідович, Михайлов Дмитро 
Іванович, Пономаренко Тетяна Сергіївна, Ніколенко Олександр 
Олександрович, Черняєв Дмитро Анатолійович, Покуса Роман 
Васильович, Костогриз Роман Васильович, Федоренко Віталій 
Володимирович, Бондар Тетяна Василівна, Барабін Олександр 
Васильович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру (Проектно-конструкторська документація) 
"Реконструкція аварійної будівлі КЗ "Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф" ДОР" по вул. Свердлова, 
буд. 65, м. Дніпропетровськ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2934  
 

Дата реєстрації договору                                08.04.2016 

 

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  Барабін Олександр Васильович, Бондар Тетяна Василівна, Федоренко 
Віталій Володимирович, Костогриз Роман Васильович, Покуса Роман 
Васильович, Черняєв Дмитро Анатолійович, Ніколенко Олександр 
Олександрович, Пономаренко Тетяна Сергіївна, Михайлов Дмитро 
Іванович, Лукаш Віктор Леонідович, Яременко Роман Анатолійович, 
Морозов Олексій Євгенович, Мироненко Сергій Дмитрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна фірма 
"Стройкомплекс" LTD  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слупський Сергій Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій тімбілдінгу "Ресторан за один день"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2935  
 

Дата реєстрації договору                                13.04.2016 

 

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  Слупський Сергій Леонідович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Слупський"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Паламарчук Євген Олександрович, Заровний Олексій Васильович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована електронна система продажу 
квитків на концертні та інші культурно-видовищні заходи "Tesland" 
("Tesland") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2936  
 

Дата реєстрації договору                                13.04.2016 

 

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  Заровний Олексій Васильович, Паламарчук Євген Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тесланд"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Міщенко Владислав Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Сайт Компанії "Карлайн", що спеціалізується на 
поставці запасних частин до автомобіля"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, твір образотворчого 
мистецтва  

 

Номер реєстрації договору  2937  
 

Дата реєстрації договору                                13.04.2016 

 

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  Міщенко Владислав Анатолійович - Петренко Валентин Юрійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шелест Микола Борисович, Ніколаєв Олексій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Надання основній гарматі основного напрямку стрільби"  
 

Об'єкт авторського права, до  

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

Номер реєстрації договору  2938  
 

Дата реєстрації договору                                14.04.2016 

 

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  Ніколаєв Олексій Володимирович, Шелест Микола Борисович - 
Сумський державний університет  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Корсаков Володимир Олексійович, Корсакова Ольга Костянтинівна 
(Сакович Ольга Костянтинівна)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис твору "Російська мова (4-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2939  
 

Дата реєстрації договору                                14.04.2016 

 

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  Корсакова Ольга Костянтинівна, Корсаков Володимир Олексійович - 
Державне спеціалізоване видавництво "Освіта"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Піддубний Костянтин Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Свод положений о работе пейнтбольного клуба 
"БОМБА"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2940  
 

Дата реєстрації договору                                19.04.2016 

 

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  Піддубний Костянтин Миколайович - Душкін Дмитро Сергійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная игра "ЗНАМЯ ВОЙНЫ" / 
"WARBANNER"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2941  
 

Дата реєстрації договору                                25.04.2016 

 

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  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козловський Юліан-Леон Мартинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Теория единого поля"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2942  
 

Дата реєстрації договору                                25.04.2016 

 

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  Козловський Юліан-Леон Мартинович - Куцулима Сергій Сергійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стелюк Антон Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання системи автоматичного 
регулювання частоти та потужності (системного, станційного та 
агрегатного рівнів керування) в об'єднаній енергосистемі України"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2943  
 

Дата реєстрації договору                                26.04.2016 

 

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 "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вишневський Микита Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "База даних схем розподільчих пристроїв в ПЗ DIgSILENT 
PowerFactory"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  2944  
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Дата реєстрації договору                                26.04.2016 

 

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 "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер касетніци Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2945  
 

Дата реєстрації договору                                26.04.2016 

 

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  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Гунько 
Андрій Вікторович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
центральний контролер Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2946  
 

Дата реєстрації договору                                26.04.2016 

 

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  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Гунько 
Андрій Вікторович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер крокового двигуна Роботизованого стелажа-
комплектувальника"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2947  
 

Дата реєстрації договору                                26.04.2016 

 

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  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Гунько 
Андрій Вікторович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер каретки Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2948  
 

Дата реєстрації договору                                26.04.2016 

 

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  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Гунько 
Андрій Вікторович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер каретки Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2949  
 

Дата реєстрації договору                                26.04.2016 

 

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  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Дворак 
Євгеній Олегович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
центральний контролер Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2950  
 

Дата реєстрації договору                                26.04.2016 

 

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  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Дворак 
Євгеній Олегович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер крокового двигуна Роботизованого стелажа-
комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2951  
 

Дата реєстрації договору                                26.04.2016 

 

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  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Дворак 
Євгеній Олегович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кадушкін Артур Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що вбудовується в 
контролер касетніци Роботизованого стелажа-комплектувальника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2952  
 

Дата реєстрації договору                                26.04.2016 

 

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  Кадушкін Артур Дмитрович - Фізична особа-підприємець Дворак 
Євгеній Олегович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петрик Олена Анатоліївна, Зотов Володимир Олександрович, 
Кудрицький Богдан Валерійович, Кириленко Сергій Анатолійович, 
Мариніч Ілля Олександрович, Рядська Валентина Володимирівна, 
Чумакова Ірина Юріївна, Шалімова Наталія Станіславівна, 
Щербакова Наталія Андріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Підручник "Аудит"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2953  
 

Дата реєстрації договору                                29.04.2016 

 

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  Щербакова Наталія Андріївна, Шалімова Наталія Станіславівна, 
Чумакова Ірина Юріївна, Рядська Валентина Володимирівна, Мариніч 
Ілля Олександрович, Кириленко Сергій Анатолійович, Кудрицький 
Богдан Валерійович, Зотов Володимир Олександрович, Петрик Олена 
Анатоліївна - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тимченко Олексій Вікторович, Василенко Сергій Олександрович, 
Скачкова Крістіна Леонідівна, Сурай Андрій Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Постачарр"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2954  
 

Дата реєстрації договору                                04.05.2016 

 

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  Сурай Андрій Миколайович, Скачкова Крістіна Леонідівна, 
Василенко Сергій Олександрович, Тимченко Олексій Вікторович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Роздум"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коваль Любомир Богданович, Бондар Олександр Васильович, Кулик 
Ростислав Орестович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Promoter 2.0" ("Система управління 
квитковим господарством")" ("Promoter 2.0") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2955  
 

Дата реєстрації договору                                04.05.2016 

 

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 "АРТ-"Б" УКРАЇНА" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТМАКС ЛІМІТЕД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пеньков Олександр Валентинович, Дикий Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HABID.V.1"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2956  
 

Дата реєстрації договору                                04.05.2016 

 

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 "Енергетичний холдінг" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ХАБІД-Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кардаков Олександр Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма динамічного розподілу пам'яті смарт-чипів 
"Crypto Memory Manager"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2957  
 

Дата реєстрації договору                                04.05.2016 

 

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  Кардаков Олександр Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АВТОР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осипчук Сергій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Cardkit"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2958  
 

Дата реєстрації договору                                06.05.2016 

 

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  БРЕНДНЕТ ПРОДЖЕКТС ЛЛП (BRANDNET PROJECTS LLP) - 
Лукаш Ніколай (Lucas Nicolai)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Влах Віталій Вікторович, Стеців Ярослав Богданович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розрахунку та візуалізації 
механізму пристрою для переміщення плоских напівфабрикатів"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2959  
 

Дата реєстрації договору                                11.05.2016 

 

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  Стеців Ярослав Богданович, Влах Віталій Вікторович - Українська 
академія друкарства Міністерства освіти і науки України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сотський Євген Ігорович, Самойлов Віталій Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Мост" пульта 
централізованого спостереження"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2960  
 

Дата реєстрації договору                                11.05.2016 

 

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 "СБІ" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ТІРАС-12"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тарнашинська Людмила Броніславівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник літературних творів (Антологія) "Крим, який ми любимо"   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2961  
 

Дата реєстрації договору                                12.05.2016 

 

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  Тарнашинська Людмила Броніславівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бородатюк Артем Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SERPSTAT"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2962  
 

Дата реєстрації договору                                12.05.2016 

 

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  Бородатюк Артем Ігорович - Серпстат Глобал Лтд. (Serpstat Global 
Ltd.)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бородатюк Артем Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Веб-сайт "SERPSTAT"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
фотографічний твір, комп'ютерна програма, складений твір  

 

Номер реєстрації договору  2963  
 

Дата реєстрації договору                                12.05.2016 

 

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  Бородатюк Артем Ігорович - Серпстат Глобал Лтд. (Serpstat Global 
Ltd.)  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шевченко Валерій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CBA APPRAISER Система розрахунку 
вартості активів для банків"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2964  
 

Дата реєстрації договору                                16.05.2016 

 

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  Шевченко Валерій Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кредитне Брокерське Агентство"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Добронравін Юрій Володимирович, Жемейцев Сергій Геннадійович, 
Тоцький Ігор Олександрович, Шеверницький Володимир 
Володимирович, Прудніков Олександр Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2965  
 

Дата реєстрації договору                                16.05.2016 

 

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  Прудніков Олександр Євгенович, Шеверницький Володимир 
Володимирович, Тоцький Ігор Олександрович, Жемейцев Сергій 
Геннадійович, Добронравін Юрій Володимирович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Квазар-Мікро"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кисельов Дмитро Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Кайрен"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2966  
 

Дата реєстрації договору                                16.05.2016 
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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  Кисельов Дмитро Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юридична фірма "Кайрен"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Олександр Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів (ілюстрації та картинки) "Збірник малюнків до 
комп'ютерної гри художника Поліщука Олександра Сергійовича"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2967  
 

Дата реєстрації договору                                16.05.2016 

 

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  Поліщук Олександр Сергійович - Броварець Олег Олександрович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Юджин Євген Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмне забезпечення (комп'ютерна 
програма) "ADsCaB"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2968  
 

Дата реєстрації договору                                16.05.2016 

 

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 "КІБЕНКО, ОНІКА І 
ПАРТНЕРИ" - ОКЕЛЛАР ДІРЕКТ ЛТД  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Середюк Тарас Леонідович, Середюк Оксана Іванівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Комплект документации коммерческого опыта 
(франчайзинга) сети ресторанов "MAFIA"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2969  
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Дата реєстрації договору                                17.05.2016 

 

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  Середюк Оксана Іванівна, Середюк Тарас Леонідович - Курносенко 
Олександр Володимирович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Щелоков Олександр Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма ".007 - ПОШУКОВО-АНАЛІТИЧНА 
СИСТЕМА" (".007") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2970  
 

Дата реєстрації договору                                17.05.2016 

 

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  Щелоков Олександр Миколайович - Громадська організація "МАЄ 
БУТИ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кісельов Євген Михайлович, Балута Ірина Анатоліївна, Фуртак Іван 
Іванович, Харитоненко Анастасія Олександрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Організація регіонального медичного 
страхування" ("КП "Організація регіонального медичного 
страхування") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2971  
 

Дата реєстрації договору                                18.05.2016 

 

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  Харитоненко Анастасія Олександрівна, Фуртак Іван Іванович, Балута 
Ірина Анатоліївна, Кісельов Євген Михайлович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АРТ-АСИСТАНС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гриценко Олександр Леонідович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів екскурсійної програми "Обзорная 
экскурсия по Киеву", "Киев вечерний", "Украина самобытная"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2972  
 

Дата реєстрації договору                                23.05.2016 

 

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  Гриценко Олександр Леонідович - Сукачев Дмитро Сергійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кузько Володимир Семенович, Щербань Микита Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Concorde business adviser" Інформаційно-
аналітична система із використанням технологій NETFramework (мова 
програмування C#)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2973  
 

Дата реєстрації договору                                26.05.2016 

 

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 "Конкорд Консалтинг" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ЕДВАЙЗЕР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Прилуцька Ірина Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Холодний Яр" (твори)" Юрій Горліс-Горський"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2974  
 

Дата реєстрації договору                                27.05.2016 

 

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  Прилуцька Ірина Олександрівна - Підприємство "ІнтролігаТОР" 
ЧООГОЛОМ "День"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кульгейко Яків Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Е-журнал"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  2975  
 

Дата реєстрації договору                                27.05.2016 

 

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  Кульгейко Яків Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міжнародний центр фінансово-економічного 
розвитку - Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павлич Вадим Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація підствольного 
гранатомета типу ГП-25"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2976  
 

Дата реєстрації договору                                30.05.2016 

 

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  Павлич Вадим Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "Берил"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сарін Олег Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація універсального 
гарматного контейнеру типу УПК-23-250"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2977  
 

Дата реєстрації договору                                30.05.2016 

 

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  Сарін Олег Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "Берил"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Архіменко Руслан Валерійович (Руслан Квінта), Куровський Віталій 
Валентинович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Счастье мое"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2978  
 

Дата реєстрації договору                                30.05.2016 

 

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  Куровський Віталій Валентинович, Архіменко Руслан Валерійович - 
Годунова Інна Володимирівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осадчук Андрій Васильович, Петрик Вікторія Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я с тобой"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2979  
 

Дата реєстрації договору                                30.05.2016 

 

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  Петрик Вікторія Сергіївна, Осадчук Андрій Васильович - Годунова 
Інна Володимирівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Балюн Оксана Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вірш про НТУУ "КПІ" трьома мовами - українською, 
російською, англійською - "Університет твого успіху, "Университет 
твоего успеха", "University of your success"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2980  
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Дата реєстрації договору                                02.06.2016 

 

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  Балюн Оксана Олександрівна - Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Алімова Інна Вікторівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків персонажів (конструктор деталей персонажів, 
комплект персонажів, та персонажі) "Монстри"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2981  
 

Дата реєстрації договору                                02.06.2016 

 

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 "Креативне агентство 
Арріба!" - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧАРІВНА 
МОЗАЇКА"  

  
 

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  2982  
 

Дата реєстрації договору                                02.06.2016 

 

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  Родрігес-Анія Поліна Володимирівна, Лещенко Наталія Іванівна, 
Макаренко Олена Анатоліївна, Стахівська Юлія Леонідівна, Білик 
Марія Аркадіївна, Лавро Костянтин Тихонович, Манько Катерина 
Лоніївна, Рудська Марина Болеславівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації до книги "Молдавські народні казки"  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

631 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2983  
 

Дата реєстрації договору                                06.06.2016 

 

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  Рудська Марина Болеславівна, Манько Катерина Лоніївна, Лавро 
Костянтин Тихонович, Білик Марія Аркадіївна, Стахівська Юлія 
Леонідівна, Макаренко Олена Анатоліївна, Лещенко Наталія Іванівна, 
Родрігес-Анія Поліна Володимирівна - Фізична особа - підприємець 
Недериця Степан Сергійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гура Ольга Анатольевна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Молдавські народні казки"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2984  
 

Дата реєстрації договору                                06.06.2016 

 

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  Гура Ольга Анатольевна - Фізична особа - підприємець Недериця 
Степан Сергійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Левченко Дар'я Денисівна, Веселовський Михайло Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Школи міста Харкова"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2985  
 

Дата реєстрації договору                                06.06.2016 

 

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  Веселовський Михайло Володимирович, Левченко Дар'я Денисівна - 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заїка Георгій Олегович, Мерлак Вікторія Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Підкидний дурень"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2986  
 

Дата реєстрації договору                                06.06.2016 

 

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  Мерлак Вікторія Юріївна, Заїка Георгій Олегович - Національний 
аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський 
авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Влах Віталій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для синтезу механізму преса 
штанцювального автомата"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2987  
 

Дата реєстрації договору                                06.06.2016 

 

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  Влах Віталій Вікторович - Українська академія друкарства 
Міністерства освіти і науки України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудник Анастасія Дмитрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Сафарі парк"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2988  
 

Дата реєстрації договору                                09.06.2016 

 

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  Дудник Анастасія Дмитрівна - Гончарова Ганна Анатоліївна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Воронюк Юрій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори: "У казковому лісі", "Незнайка", "Подоляночка", 
"Сніжинка", "Сніжна королева", "Микола-Чингачкук", "Новий Рік", 
"Інопланетянин", "То не є проблема", "Кольорові сни", 
"Колыбельная", "Гаррі Поттер", "Карнавал", "Вовочка й 
Дюймовочка", "Спляча красуня", "Вінничани", "Коли були дерева ще 
високі", "Веселковий  світ", "Весна", "Мама", "Школа", 
"Прощальний бал", "Наша Вінниця", "Помнишь ли?", "Рідна школа", 
"Я вірю в чудеса", "Літак", "Веселий потяг", "Бім", "Мобільний", 
"Літня злива", "Високі задумки", "Метелики", "Ірочка"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2989  
 

Дата реєстрації договору                                09.06.2016 

 

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  Воронюк Юрій Олександрович - Мале приватне підприємство - фірма 
"МЕД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюсаренко Віталій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Reactor"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2990  
 

Дата реєстрації договору                                09.06.2016 

 

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  Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Слюсаренко 
Віталій Сергійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Фронт Пікчерз"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пастухов Сергій Григорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "ПЕРЕДМІСТЯ КИЇВ"   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2991  
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Дата реєстрації договору                                13.06.2016 

 

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  Пастухов Сергій Григорович - Свистунов Олександр Іванович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Медведенко Дмитро Валерійович, Богіня Євген Ігорович, Хомякова 
Марія Ігорівна, Кучма Олексій Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "VIIЯ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2992  
 

Дата реєстрації договору                                13.06.2016 

 

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 "ТАБОР" - Всеукраїнська 
благодійна організація "Точка опори"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Карчинський Віктор Олександрович, Кулаков Сергій Артурович, 
Ларийчук Сергій Олександрович, Мисливий Валентин Михайлович, 
Загородній Сергій Вікторович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з фотографіями "Коляска інвалідська, яка дозволяє 
пересуватись по сходинках"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 

Номер реєстрації договору  2993  
 

Дата реєстрації договору                                14.06.2016 

 

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  Загородній Сергій Вікторович, Мисливий Валентин Михайлович, 
Ларийчук Сергій Олександрович, Кулаков Сергій Артурович, 
Карчинський Віктор Олександрович - Єланський Олександр 
Михайлович, Герман Константин Константинович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грудінін Михайло Михайлович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-телекомунікаційна система 
"Електронний торговий майданчик "АКЦЕПТ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2994  
 

Дата реєстрації договору                                17.06.2016 

 

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  Грудінін Михайло Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АКЦЕПТ ОНЛАЙН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волошинський Антон Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронних торгів (аукціонів) із 
продажу неопрацьованої деревини на електронному майданчику"  
("СЕТ") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2995  
 

Дата реєстрації договору                                17.06.2016 

 

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  Волошинський Антон Вікторович - Компанія "ЕЙР СОФТ ЛЛС" (AIR 
SOFT LLC)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Анцибор Віктор Анатолійович, Котенко Юрій Миколайович, Мірко 
Сергій Олексійович, Рунов Олексій Юрійович, Севериненко Андрій 
Станіславович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
документами ДОК ПРОФ 3"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2996  
 

Дата реєстрації договору                                21.06.2016 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЛІК" - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЛІК КОНСАЛТИНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Басович Леонід Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "В тебе одном"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2997  
 

Дата реєстрації договору                                21.06.2016 

 

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  Басович Леонід Миколайович - Годунова Інна Володимирівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кротов Микола Ігорович  
 
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)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2998  
 

Дата реєстрації договору                                21.06.2016 

 

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  Краснова Ірина Володимирівна, Лукаш Віктор Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект службового корпусу і секції 5 житлового 
комплексу зі складу твору "Проект житлового комплексу по пров. 
Піхтовий, 1 А, м. Дніпропетровськ" ("Жилой комплекс по пер. 
Пихтовый, 1 А, в г. Днепропетровске") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Номер реєстрації договору  2999  
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Дата реєстрації договору                                30.06.2016 

 

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  Лукаш Віктор Леонідович, Краснова Ірина Володимирівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес-Будмайстер"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Янченко Микола Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори "Біла хата", "Мар'яна", "Запитаю", "Тетяна", 
"Рушники", "Не залишай", "Дві стежини", "Музикант", "На коня", 
"До куми", "Давали жару", "Пісня про маму", "Рідну маму бережіть", 
"Моя кропива", Лише у нас на Україні", "Запитаю я (remix)", "Дві 
долі", "Чужина", В сльозах мої пісні", "Рідний край", "А роки летять", 
"Старша дружка", "Дітей до матері-нема", "Перелаз", "Грай, музико 
моя", "Запитаю", "Дорога додому", "Нехай роки спливають", "В гості 
до мами", "Поглянь, яка зима", Гопацульки", "Моя родина", "Давно 
так була", "Не так цвітуть сади"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3000  
 

Дата реєстрації договору                                30.06.2016 

 

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  Янченко Микола Олександрович - Мале приватне підприємство - 
фірма "МЕД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Янченко Микола Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори "Карасик", "Поцілуй мене, кума", "Сваха", "Пісня 
тракториста Толі", "На Іллі", "Сало на Москву", "Ой, не бийте в 
губи", "За Миколу", "До тебе - моя кума", "Музика дитинства", "Ой, 
не бийте мене, хлопці", "Не залишай", "Баба на баяні", "Путіну хана", 
"Наливай, кума", "Гуси-лебеді", "Везу з поля буряки", "Коза 
Мар'яна", "Дай Бог", "Курочка риженька", "Бабуся Ліда", "Село", 
"Толя (фінальна)", "Кобила  Зіна", "По Марусін поясок", "Живеш в 
селі", "Фрейлик №1", "Фрейлик №2", "Жена", "Муня", "Шаргород", 
"Ты не спеши", "Козацька", "Яблуня"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3001  
 

Дата реєстрації договору                                30.06.2016 

 

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  Янченко Микола Олександрович - Мале приватне підприємство - 
фірма "МЕД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Албул Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Вона прийшла"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3002  
 

Дата реєстрації договору                                30.06.2016 

 

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  Албул Олександр Володимирович - Гарцула Ярослав Іванович  
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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. Євгена 

Сверстюка,  

буд. 23, офіс 916, 

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. Шевченка, 

54/1, 7 поверх,  

м. Київ, 01032 

Свідоцтво  

№ 17/2010 від 

24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнська 

Ліга Авторів" 

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів, 

виконавців та їх спадкоємців 

вул. Солом'янсь-

ка, 1, оф. 802-803, 

м. Київ, 03035 

Свідоцтво  

№ 19/2011 від 

24.01.2011 

Приватна організація 

"Українська ліга авторських і 

суміжних прав" 

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і (або) суміжних 

прав 

вул. Євгена 

Сверстюка,  

буд. 23,  

офіс 1016,  

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. Харківське 

шосе, буд. 201-

203, корпус А, 

офіс 20,  

м. Київ, 02121 
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УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 

 

 

641 

 

Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво  

№ 6/УО  

від 02.04.2009 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний аль-

янс" 

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 

(через кабель) відповідно до постано-

ви Кабінету Міністрів України від 

18.01.2003 р. № 71 "Про затвердження 

розміру винагороди (роялті) за вико-

ристання опублікованих з комерцій-

ною метою фонограм і відеограм та 

порядку її виплати", та контроль за 

правомірним використанням таких фо-

нограм, відеограм і зафіксованих у них 

виконань. 

вул. Артема, 1-5,   

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво  

№ 4  

від 24.03.2008 

 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство з авторських та 

суміжних прав" 

Уповноважена здійснювати збір і роз-

поділ винагороди (роялті) за викорис-

тання опублікованих з комерційною 

метою фонограм, відеограм: 

комерційне використання зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах 

виконань, публічне виконання опублі-

кованих з комерційною метою фоно-

грам та їх примірників, публічна демон-

страція опублікованих з комерційною 

метою відеограм та їх примірників у 

місцях з платним, безплатним входом; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафік-

сованих у фонограмах виконань, а та-

кож безпосередньо фонограм, опуб-

лікованих з комерційною метою, та 

їх примірників у передачах ефірного 

і (або) супутникового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретрансля-

ція (повторне публічне сповіщення) 

зафіксованих у фонограмах і (або) ві-

деограмах виконань, а також безпосе-

редньо фонограм і (або) відеограм, 

опублікованих з комерційною метою, 

та їх примірників у передачах ефірно-

го і (або) супутникового телебачен-

ня, кабельного радіомовлення і (або) 

телебачення чи через мережу Інтер-

вул. Михайла 

Грушевського, 

28/2, м. Київ, 

01021 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

нет у порядку, визначеному в пос-

танові Кабінету Міністрів України 

від 18.01.2003 р. № 71 "Про затверд-

ження розміру винагороди (роялті) 

за використання опублікованих з ко-

мерційною метою фонограм і відео-

грам та порядку її виплати", та конт-

роль за правомірним використанням 

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 

метою фонограм і відеограм:  

комерційне використання зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах 

виконань, публічне виконання опуб-

лікованих з комерційною метою фо-

нограм та їх примірників, публічна 

демонстрація опублікованих з комер-

ційною метою відеограм та їх примі-

рників у місцях з платним, безплат-

ним 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) за-

фіксованих у фонограмах і (або) ві-

деограмах виконань, а також безпо-

середньо фонограмі (або) відеограм, 

опублікованих з комерційною метою, 

та їх примірників у передачах ефір-

ного і (або) супутникового телебачен-

ня, кабельного радіомовлення і (або) 

телебачення чи через мережу Інтер-

нет у порядку, визначеному в поста-

нові Кабінету Міністрів України від 

18.01.2003 р. № 71 "Про затверджен-

ня розміру винагороди (роялті) за 

використання опублікованих з коме-

рційною метою фонограм і відеог-

рам та порядку її виплати", та конт-

роль за правомірним використанням 

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 аль-

янс" 

Уповноважена здійснювати збиран-

ня і розподіл між суб'єктами авторсь-

кого права і (або) суміжних прав кош-

тів від відрахувань (відсотків) виробни-

ками та імпортерами обладнання і ма-

теріальних носіїв, із застосуванням 

яких у домашніх умовах можна здійс-

нити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) ві-

деограмах, відповідно до постанови Ка-

бінету Міністрів України від 27 червня 

2003 року № 992 "Про розмір відраху-

вань виробниками та імпортерами об-

ладнання і матеріальних носіїв, із зас-

тосуванням яких у домашніх умовах 

можна здійснити відтворення творів і 

виконань, зафіксованих у фонограмах 

і (або) відеограмах". 

вул. Артема, 1-5,   

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво  

№ 3/У  

від 29.12.2014 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство Авторських Прав"  

Уповноважена здійснювати збиран-

ня і розподіл між суб'єктами авторсь-

кого права і (або) суміжних прав кош-

тів від відрахувань (відсотків) вироб-

никами та імпортерами обладнання і 

матеріальних носіїв, із застосуванням 

яких у домашніх умовах можна здійс-

нити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) ві-

деограмах, відповідно до постанови Ка-

бінету Міністрів України від 27 чер-

вня 2003 року № 992 "Про розмір від-

рахувань виробниками та імпорте-

рами обладнання і матеріальних но-

сіїв, із застосуванням яких у домаш-

ніх умовах можна здійснити відтво-

рення творів і виконань, зафіксованих 

у фонограмах і (або) відеограмах". 

вул. Дніпровська 

набережна, 26-Ж,  

оф. 5, м. Київ, 

02132 

 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Аудіовізуальний твір 

64812, 65024, 65101, 65221, 65298, 65340, 65462, 65695, 65849, 66020, 66257, 

66277 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

65009, 65047, 65106, 65575, 65735, 66167, 66278, 66279, 66311 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

64898, 64923, 65495, 65783 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

64721, 64731, 64737, 64750, 64756, 64764, 64765, 64766, 64767, 64768, 64769, 

64781, 64782, 64794, 64798, 64799, 64802, 64808, 64809, 64810, 64812, 64823, 

64832, 64865, 64866, 64868, 64890, 64896, 64897, 64922, 64926, 64928, 64929, 

64963, 64974, 65002, 65029, 65030, 65031, 65032, 65033, 65043, 65062, 65070, 

65071, 65096, 65112, 65124, 65349, 65362, 65366, 65367, 65382, 65390, 65414, 

65416, 65450, 65455, 65456, 65458, 65460, 65461, 65462, 65479, 65489, 65571, 

65693, 65743, 65744, 65745, 65746, 65747, 65748, 65754, 65758, 65761, 65773, 

65776, 65809, 65811, 65849, 65858, 65870, 65874, 65879, 65881, 65882, 65883, 

65914, 65928, 65930, 65931, 65951, 65952, 65953, 65994, 65995, 65996, 65998, 

66014, 66019, 66020, 66039, 66065, 66067, 66082, 66086, 66087, 66094, 66099, 

66102, 66129, 66133, 66149, 66183, 66188, 66189, 66205, 66224, 66240, 66246, 

66252, 66253, 66266, 66267, 66268, 66275, 66287, 66288, 66317, 66325 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

64721 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

64726, 64732, 64735, 64745, 64746, 64770, 64771, 64783, 64784, 64785, 64786, 

64787, 64788, 64789, 64790, 64791, 64795, 64796, 64807, 64811, 64813, 64814, 

64815, 64825, 64826, 64827, 64829, 64838, 64839, 64840, 64841, 64842, 64845, 

64847, 64848, 64854, 64855, 64892, 64903, 64907, 64908, 64915, 64919, 64920, 

64956, 64969, 65020, 65022, 65044, 65045, 65049, 65050, 65055, 65061, 65063, 

65066, 65067, 65068, 65069, 65075, 65081, 65083, 65106, 65125, 65128, 65133, 

65134, 65136, 65138, 65139, 65140, 65152, 65182, 65184, 65185, 65186, 65191, 

65192, 65193, 65194, 65208, 65216, 65228, 65262, 65263, 65282, 65283, 65285, 

65294, 65300, 65329, 65346, 65347, 65348, 65358, 65359, 65360, 65374, 65375, 

65376, 65417, 65435, 65438, 65443, 65449, 65451, 65452, 65453, 65454, 65463, 

65464, 65469, 65470, 65471, 65483, 65484, 65485, 65490, 65492, 65507, 65574, 

65580, 65581, 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 65587, 65588, 65592, 65668, 

65679, 65680, 65681, 65682, 65688, 65753, 65755, 65760, 65762, 65763, 65772, 

65779, 65782, 65797, 65827, 65828, 65829, 65830, 65844, 65845, 65846, 65847, 

65850, 65851, 65873, 65876, 65880, 65883, 65888, 65889, 65891, 65892, 65893, 
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65894, 65895, 65896, 65897, 65898, 65899, 65900, 65901, 65905, 65907, 65910, 

65915, 65917, 65918, 65919, 65920, 65921, 65922, 65923, 65924, 65925, 65926, 

65927, 65932, 65934, 65939, 65940, 65941, 65942, 65943, 65944, 65945, 65946, 

65947, 65948, 65949, 65963, 65964, 65965, 65966, 65967, 65968, 65971, 65972, 

65979, 65985, 65987, 66010, 66016, 66028, 66040, 66061, 66068, 66070, 66080, 

66103, 66135, 66142, 66166, 66176, 66182, 66186, 66227, 66236, 66239, 66241, 

66242, 66243, 66247, 66248, 66249, 66251, 66256, 66269, 66270, 66274, 66280, 

66285, 66286, 66289, 66292, 66294, 66295, 66298, 66319, 66330 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

64835, 65436, 65437, 65439, 65440, 65441, 65560, 65660, 65773, 65783, 65928, 

66021, 66022, 66023, 66024, 66025, 66033 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

65495 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

64720, 64721, 64722, 64723, 64727, 64730, 64741, 64744, 64751, 64753, 64762, 

64781, 64782, 64799, 64800, 64801, 64803, 64805, 64817, 64823, 64824, 64836, 

64843, 64853, 64857, 64870, 64871, 64872, 64876, 64890, 64909, 64912, 64913, 

64950, 64952, 64953, 64968, 64977, 65001, 65025, 65028, 65030, 65031, 65032, 

65033, 65040, 65041, 65043, 65062, 65070, 65071, 65100, 65107, 65112, 65114, 

65115, 65120, 65183, 65189, 65196, 65198, 65207, 65218, 65222, 65224, 65227, 

65230, 65242, 65245, 65247, 65286, 65288, 65291, 65295, 65299, 65308, 65325, 

65326, 65327, 65337, 65352, 65357, 65369, 65380, 65381, 65383, 65384, 65385, 

65392, 65418, 65445, 65446, 65447, 65459, 65475, 65482, 65489, 65504, 65505, 

65506, 65561, 65562, 65563, 65564, 65565, 65566, 65567, 65568, 65660, 65683, 

65696, 65697, 65718, 65758, 65777, 65778, 65780, 65805, 65837, 65858, 65871, 

65874, 65877, 65902, 65903, 65909, 65914, 65973, 65977, 65983, 66019, 66054, 

66066, 66067, 66086, 66090, 66091, 66104, 66130, 66131, 66132, 66143, 66144, 

66147, 66148, 66149, 66156, 66200, 66212, 66228, 66254, 66255, 66268, 66290, 

66296, 66304, 66305, 66306, 66313, 66320, 66321, 66322, 66324, 66333 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

64802, 64852, 64902, 64933, 64934, 64936, 64937, 64938, 64940, 64943, 64946, 

64947, 64972, 64973, 65480, 65938, 65999, 66000, 66001, 66002, 66220, 66221, 

66222, 66230 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

64742, 64792, 64830, 64933, 64935, 64936, 64937, 64938, 64939, 64941, 64942, 

64944, 64945, 64946, 64947, 64963, 64966, 64972, 64973, 65026, 65056, 65108, 

65109, 65203, 65204, 65209, 65290, 65372, 65392, 65393, 65394, 65395, 65396, 

65397, 65398, 65399, 65400, 65401, 65402, 65403, 65404, 65405, 65406, 65407, 

65408, 65409, 65410, 65411, 65412, 65480, 65784, 65785, 65786, 65787, 65788, 

65789, 65790, 65791, 65792, 65793, 65992, 66032, 66034, 66035, 66037, 66101, 

66125, 66158, 66164, 66190, 66191, 66192, 66193, 66194, 66195, 66197, 66198, 

66199, 66212, 66213, 66214, 66215, 66216, 66217, 66218, 66219, 66228, 66231, 

66318 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

64806, 65023, 65091, 65301, 65306, 65361, 65386, 65579, 65978, 66069, 66263 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

64743, 64794, 64886, 64897, 64914, 65002, 65079, 65082, 65084, 65190, 65195, 

65229, 65308, 65377, 65378, 65425, 65426, 65427, 65428, 65429, 65430, 65431, 

65432, 65433, 65434, 65443, 65508, 65509, 65510, 65511, 65512, 65513, 65514, 

65515, 65516, 65517, 65518, 65519, 65520, 65521, 65522, 65523, 65524, 65525, 

65526, 65527, 65528, 65529, 65530, 65531, 65532, 65533, 65534, 65535, 65536, 

65537, 65538, 65539, 65540, 65541, 65542, 65543, 65544, 65545, 65546, 65547, 

65548, 65593, 65594, 65595, 65596, 65597, 65598, 65599, 65600, 65601, 65602, 

65603, 65604, 65605, 65606, 65607, 65608, 65609, 65610, 65611, 65612, 65613, 

65614, 65615, 65616, 65617, 65618, 65619, 65620, 65621, 65622, 65623, 65624, 

65639, 65640, 65641, 65642, 65643, 65644, 65645, 65646, 65647, 65648, 65649, 

65650, 65651, 65652, 65653, 65663, 65698, 65699, 65700, 65701, 65702, 65703, 

65704, 65705, 65706, 65707, 65708, 65709, 65710, 65711, 65712, 65713, 65714, 

65715, 65719, 65720, 65721, 65722, 65723, 65724, 65725, 65726, 65727, 65728, 

65729, 65730, 65731, 65732, 65733, 65737, 65742, 65749, 65807, 65834, 65883, 

65976, 66003, 66004, 66082, 66083, 66102, 66106, 66107, 66108, 66109, 66110, 

66111, 66112, 66118, 66120, 66121, 66122, 66123, 66145, 66188, 66189, 66226, 

66299, 66300, 66301, 66302, 66303, 66308 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

64957, 64967, 65382, 65450, 65882, 66046, 66047, 66049 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

65930 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

64755, 64832, 64835, 64882, 64894, 65048, 65123, 65124, 65341, 65342, 65343, 

65344, 65578, 65693, 66185, 66201, 66240, 66252, 66275, 66287, 66288 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

64864, 65217, 65904, 65911, 65982, 66029, 66134 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

64737, 64757, 64768, 64959, 65029, 65090, 65095, 65111, 65219, 65387, 65960, 

66026, 66088, 66089, 66129, 66244, 66245, 66246, 66267 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

64708, 64709, 64710, 64711, 64712, 64713, 64714, 64715, 64716, 64717, 64718, 

64719, 64724, 64725, 64731, 64734, 64736, 64738, 64739, 64750, 64752, 64754, 

64756, 64764, 64765, 64766, 64767, 64769, 64798, 64808, 64809, 64810, 64819, 

64820, 64821, 64828, 64831, 64833, 64834, 64846, 64849, 64856, 64862, 64863, 

64865, 64866, 64868, 64875, 64877, 64879, 64880, 64881, 64883, 64884, 64885, 

64887, 64888, 64889, 64896, 64899, 64917, 64918, 64922, 64931, 64932, 64948, 

64949, 64951, 64954, 64962, 64965, 64970, 64971, 64974, 64980, 64981, 64982, 

64983, 64984, 64985, 64986, 64987, 64988, 64989, 64990, 64991, 64992, 64993, 

64994, 64995, 64996, 64997, 64998, 64999, 65000, 65008, 65010, 65011, 65013, 

65014, 65015, 65016, 65017, 65018, 65054, 65057, 65058, 65060, 65064, 65077, 

65084, 65089, 65092, 65097, 65098, 65103, 65104, 65110, 65116, 65117, 65118, 

65119, 65122, 65130, 65131, 65141, 65142, 65143, 65144, 65190, 65205, 65206, 

65210, 65211, 65212, 65213, 65214, 65215, 65220, 65243, 65277, 65278, 65279, 
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65280, 65281, 65287, 65289, 65292, 65293, 65304, 65307, 65309, 65310, 65316, 

65330, 65331, 65334, 65349, 65350, 65362, 65364, 65365, 65366, 65367, 65368, 

65371, 65414, 65416, 65442, 65444, 65457, 65458, 65460, 65461, 65465, 65466, 

65467, 65468, 65479, 65487, 65488, 65491, 65493, 65494, 65497, 65498, 65499, 

65500, 65501, 65502, 65560, 65571, 65573, 65590, 65591, 65633, 65634, 65635, 

65636, 65637, 65638, 65654, 65655, 65656, 65662, 65664, 65734, 65736, 65738, 

65739, 65740, 65754, 65757, 65759, 65761, 65773, 65781, 65794, 65795, 65796, 

65806, 65808, 65809, 65810, 65811, 65870, 65879, 65881, 65886, 65912, 65928, 

65931, 65933, 65935, 65936, 65937, 65950, 65951, 65952, 65953, 65959, 65974, 

65975, 65984, 65986, 65994, 65995, 65996, 65997, 65998, 66005, 66014, 66015, 

66039, 66048, 66065, 66081, 66087, 66092, 66093, 66094, 66098, 66099, 66105, 

66128, 66136, 66137, 66138, 66139, 66159, 66169, 66170, 66181, 66183, 66184, 

66205, 66206, 66207, 66208, 66209, 66210, 66211, 66225, 66253, 66260, 66262, 

66265, 66271, 66272, 66273, 66291, 66293, 66297, 66307, 66309, 66310, 66315, 

66317, 66323, 66325, 66332, 66334, 66336 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

64924, 64925, 64927, 64928, 64929, 65333, 65390, 65455, 65456, 65694, 65954, 

66100, 66113, 66114, 66115, 66116, 66117, 66119, 66224 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

66266 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

65102, 65589 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

65121, 65338, 65887, 66234, 66312 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

64804, 66100 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

64758, 64759, 64760, 64926, 65187, 65188, 65317, 66033 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

64793, 65625, 65626, 65627, 65628, 65629, 65630, 65631, 65657, 65658, 65659, 

65812, 65813, 65814, 65815, 65816, 65817, 65818, 65819, 65820, 65821, 65822, 

65823, 65824, 65825, 66133 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

65420, 65421, 65422, 65423, 65424, 65716, 65717, 65776, 66113, 66114, 66115, 

66116, 66117, 66119 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

64818, 64900, 64930, 65076, 65126, 65132, 65354, 65356, 65370, 65419, 65496, 

65576, 65687, 65869, 65878, 65890, 65929, 66165, 66171 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

64873, 64900, 64906, 65019, 65065, 65296, 65297, 65354, 65356, 65391, 65692, 

65831, 65838, 66036, 66073, 66126, 66177, 66187, 66223 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

64729, 65003, 65004, 65005, 65006, 65099, 65200, 65201, 65247, 65303, 65486, 

66030, 66045, 66050, 66051, 66052, 66053 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

64728, 64729, 64733, 64772, 64773, 64774, 64775, 64776, 64777, 64778, 64779, 

64780, 64816, 64837, 64844, 64858, 64859, 64860, 64861, 64869, 64878, 64891, 

64895, 64916, 64921, 64953, 64955, 64958, 64960, 64964, 64976, 64979, 65012, 

65021, 65046, 65051, 65052, 65053, 65072, 65073, 65080, 65085, 65086, 65087, 

65088, 65105, 65113, 65127, 65145, 65146, 65147, 65148, 65149, 65150, 65151, 

65153, 65154, 65155, 65156, 65157, 65158, 65159, 65160, 65161, 65162, 65163, 

65164, 65165, 65166, 65167, 65168, 65169, 65170, 65171, 65172, 65173, 65174, 

65175, 65176, 65177, 65178, 65179, 65180, 65181, 65223, 65225, 65226, 65231, 

65232, 65233, 65234, 65235, 65236, 65237, 65238, 65239, 65240, 65241, 65244, 

65246, 65302, 65305, 65336, 65339, 65345, 65373, 65549, 65550, 65551, 65552, 

65553, 65554, 65555, 65556, 65557, 65558, 65559, 65570, 65577, 65665, 65666, 

65667, 65669, 65670, 65671, 65672, 65673, 65674, 65675, 65676, 65677, 65678, 

65684, 65685, 65686, 65691, 65741, 65750, 65751, 65752, 65774, 65775, 65832, 

65833, 65835, 65839, 65840, 65841, 65842, 65848, 65859, 65860, 65861, 65862, 

65863, 65864, 65865, 65866, 65867, 65868, 65884, 65885, 65908, 65955, 65957, 

65958, 65980, 65993, 66013, 66038, 66041, 66042, 66043, 66044, 66055, 66095, 

66127, 66141, 66146, 66151, 66163, 66168, 66172, 66173, 66202, 66204, 66232, 

66235, 66237, 66250, 66264, 66276, 66281, 66283, 66284, 66316, 66331 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

66155 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Пантоміма 

66155 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

План 

64761 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

65448 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

64913, 65064, 65070, 65071, 65102, 65313, 65314, 65504, 65561, 65562, 65563, 

65564, 65565, 65566, 65567, 65568, 65661, 65767, 65768, 65769, 65770, 65771, 

65805, 65940, 65941, 65942, 65943, 65944, 65945, 65946, 65977, 66011, 66032, 

66143, 66175, 66178, 66179, 66188, 66196, 66312, 66313 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

64721, 64722, 64729, 64730, 64733, 64740, 64742, 64744, 64792, 64805, 64806, 
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64812, 64816, 64830, 64837, 64850, 64851, 64852, 64869, 64878, 64890, 64891, 

64898, 64901, 64910, 64911, 64913, 64916, 64917, 64921, 64940, 64941, 64953, 

64955, 64958, 64963, 64966, 65024, 65026, 65027, 65028, 65034, 65039, 65042, 

65051, 65052, 65053, 65056, 65059, 65070, 65071, 65080, 65106, 65108, 65109, 

65126, 65127, 65137, 65188, 65202, 65209, 65221, 65230, 65242, 65244, 65245, 

65246, 65247, 65278, 65284, 65291, 65301, 65311, 65312, 65320, 65328, 65332, 

65351, 65353, 65357, 65369, 65388, 65389, 65392, 65415, 65418, 65462, 65473, 

65474, 65475, 65476, 65478, 65479, 65482, 65486, 65495, 65503, 65504, 65505, 

65506, 65560, 65569, 65577, 65669, 65677, 65683, 65743, 65744, 65745, 65746, 

65747, 65748, 65750, 65758, 65783, 65804, 65826, 65835, 65837, 65848, 65849, 

65852, 65853, 65854, 65855, 65856, 65857, 65871, 65872, 65875, 65877, 65885, 

65909, 65913, 65970, 65973, 65976, 65980, 65986, 65989, 65992, 66003, 66004, 

66013, 66019, 66020, 66021, 66022, 66023, 66024, 66025, 66027, 66032, 66033, 

66034, 66035, 66037, 66044, 66045, 66062, 66063, 66064, 66072, 66074, 66075, 

66076, 66077, 66078, 66079, 66082, 66084, 66085, 66095, 66097, 66101, 66125, 

66143, 66144, 66149, 66150, 66152, 66153, 66157, 66158, 66164, 66168, 66172, 

66175, 66180, 66204, 66212, 66213, 66214, 66215, 66216, 66217, 66218, 66219, 

66228, 66231, 66233, 66268, 66275, 66290, 66304, 66305, 66306, 66318, 66320, 

66321, 66324, 66325 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

65074, 65988 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

64747, 64748, 64749, 64797, 64804, 64805, 64822, 64835, 64850, 64851, 64874, 

64893, 64898, 64901, 64904, 64905, 64910, 64911, 64961, 64975, 64978, 65007, 

65027, 65034, 65035, 65036, 65037, 65038, 65039, 65042, 65078, 65093, 65094, 

65112, 65129, 65135, 65137, 65197, 65199, 65202, 65245, 65325, 65326, 65351, 

65357, 65363, 65369, 65379, 65388, 65389, 65413, 65415, 65472, 65473, 65474, 

65475, 65476, 65477, 65478, 65481, 65495, 65503, 65569, 65632, 65661, 65683, 

65689, 65690, 65756, 65764, 65765, 65766, 65767, 65768, 65769, 65770, 65771, 

65804, 65836, 65843, 65852, 65853, 65854, 65855, 65856, 65857, 65872, 65902, 

65913, 65916, 65956, 65961, 65962, 65973, 65981, 65990, 65991, 65999, 66000, 

66001, 66002, 66006, 66007, 66008, 66009, 66011, 66012, 66017, 66018, 66027, 

66031, 66056, 66057, 66058, 66059, 66060, 66062, 66063, 66064, 66071, 66072, 

66074, 66075, 66076, 66077, 66078, 66079, 66084, 66085, 66097, 66124, 66140, 

66150, 66152, 66153, 66157, 66162, 66174, 66175, 66233, 66238, 66258, 66259, 

66261, 66275, 66282, 66314, 66326, 66327, 66328, 66329 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

65248, 65249, 65250, 65251, 65252, 65253, 65254, 65255, 65256, 65257, 65258, 

65259, 65260, 65261, 65264, 65265, 65266, 65267, 65268, 65269, 65270, 65271, 

65272, 65273, 65274, 65275, 65276, 65284, 65318, 65319, 65321, 65322, 65323, 

65324, 65660, 65798, 65799, 65800, 65801, 65802, 65803, 65875, 66160, 66161, 

66203 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

64763, 65313, 65314, 65315, 65838, 66066, 66096, 66154, 66155, 66229, 66335 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

65059, 65572, 65743, 65744, 65745, 65746, 65747, 65748, 65969, 65970, 65989 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

64721, 64730, 64769, 64799, 64867, 64871, 65028, 65325, 65335, 65353, 65355, 

65458, 65591, 65906, 65909, 66268, 66275 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

66155 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 65435, 65436, 65437, 65438, 65439, 65440, 65441 
"photoУК" (псевдонім) 65355 
"Я тебе не знаю" (псевдонім) 65670, 65670, 65671, 65671, 65672, 65672, 65673, 

65673, 65674, 65674, 65675, 65675, 65676, 65676, 
65677, 65677, 65678 

Alina Frolova (псевдонім) 65632 
Dimitris Krist (псевдонім) 64729 
Elena Ustinova (псевдонім) 66160, 66161, 66162 
IRENA GRANEVA, Ірена Гранева (псевдонім) 64763 
Iva Rich (псевдонім) 65751, 65752 
Lael (псевдонім) 65231, 65232, 65233, 65234, 65235, 65236, 65237, 

65238, 65239, 65240, 65241 
Man-Gust (псевдонім) 65859, 65860, 65861, 65862, 65863, 65864, 65865, 

65866, 65867, 65868 
MegamasS (псевдонім) 64816 
Mickey Mic (псевдонім) 66146 
Red Betlin (псевдонім) 66237 
Rey Mayson (псевдонім) 64761 
RoniN 47 (псевдонім) 65848 
Roy Crank (псевдонім) 64964 
Seaeye (псевдонім) 66281 
Serge Voda (псевдонім) 65993 
The Syncopation (псевдонім) 66264 
Абдулова Ася Шамілівна 66136 
Абрагамович Мар'яна Орестівна  64864 
Абрагамович Орест Остапович 64849 
Абросімов Євген Олександрович 65374, 65375, 65376 
Авазашвілі Давид Шалвович (David Ave) 64804 
Авраменко Олександр Миколайович 65812, 65813 
Адаменко Віктор Володимирович 66046 
Адаменко Олександр Вікторович 64851 
Аджікаєв Олег Вікторович 65153, 65154, 65155, 65156 
Азаров Олександр Вікторович 65293 
Азаров Олексій Дмитрович 65184 
Акмаллаєв Енвер Сейдаметович 65732 
Аксеміт'єва Валентина Петрівна (Валентина Акссі, 
Валентина Аксси) 

65230 

Александров Олександр Сергійович 65339, 65549 
Алексеєва Наталія Дмитрівна 65313, 65314, 65315 
Алексєєв Анатолій Федотович 65912 
Алексєєва Ірина Анатоліївна 65912 
Алєксєєв Олександр Олександрович 65883 
Алєксєєнко Олександр Володимирович 66031 
Алієва Лєніє Аблязівна 65732 
Аліпа Руслана Анатоліївна 65728 
Аліса ТАРК (псевдонім) 66263 
Алла Несвіт (псевдонім) 65613 
Алпаідзе Ружена Шотівна 65940 
Альохін Євгеній Олександрович 65827 
Альохін Костянтин Васильович 66292 
Анахов Павло Володимирович 65317 
Андреєв Андрій Валерійович 64874 
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Андреєв Андрій Олександрович 64732 
Андреєв Артем Сергійович 65099 
Андреєва Євгенія Глібовна 64874 
Андрей Царь (псевдонім) 66232 
Андрієвська Вікторія Яківна 65902, 65903 
Андрієць Віталій Савич 66046 
Андрієць Тетяна Вікторівна 65216 
Андрій  Лобов (псевдонім) 65837 
Андрощук Анастасія Миколаївна 66127 
Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana) 65200, 65201 
Антонюк Лариса Леонтіївна 65098 
Антюхов Юрій Митрофанович 66033 
Апасов Сергій Іванович 65081 
Арешонков Віталій Володимирович 65883 
Арканова Анастасія Анатоліївна 65280 
Артур D.A.S. (псевдонім) 64751 
Артьомов Андрій Олександрович 65797 
Артьомова Аліна Вадимівна 65592, 66182, 66186 
Артюх Ольга Святославівна 64818 
Артюхов Артем Євгенович 65140 
Асауляк Денис Миколайович 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Атаман Юрій Олександрович 65934 
Атаманчук Володимир Миколайович 65883 
Аугунас Сабіна Валеріївна 65013 
Ахметова Ольга Тофіковна 65361 
Ачкасова Світлана Анатоліївна 64846 
Ашанін Володимир Семенович 66135 
Бабенко Владислав Віталійович 66311 
Бабенко Володимир Сергійович 66257 
Бабич Надія Денисівна (псевдонім) 65543, 65544 
Бабіч Надія Денисівна (Бабич Надія Денисівна) 66114, 66115 
Бабко Вадим Анатолійович 65055 
Бабушкіна Руслана Олександрівна 64967 
Бабчинський Андрій Олександрович 64961 
Багатий Роман Вікторович 65828 
Багдай Ольга Яківна 64861 
Багіров Сергій Рамізович 64986, 64991 
Багірова Тетяна Богданівна 65999, 66000, 66001, 66002 
Бажукова Марина Станіславівна 65574, 65575 
Базанова (псевдонім) 65533 
Базелінський Антон Сергійович 65019, 66126 
Бакай Євгеній Іванович 66166 
Балабак Алла Василівна 65366, 65368 
Балабак Анатолій Федорович 65366, 65368 
Балабак Олександр Анатолійович 65364, 65365, 65366, 65368 
Балан Микола Макарович 65985 
Балан Павло Георгійович 65595 
Баландіна Надія Францівна 65519, 65520, 66109, 66110 
Балик Надія Романівна 65063 
Баликов Віктор Володимирович 65591 
Баликов Роман Вікторович 65591 
Балян Ануш Валеріївна 65367 
Баньковська Аліса Костянтинівна 65326 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

653 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Барабась Дмитро Олександрович 65098 
Баран Руслан Трохимович 65330 
Баранніков Сергій Олександрович 64813 
Баранов Андрій Володимирович 66033 
Баранов Андрій Юрійович 65347 
Баранова Анна Андріївна 64846 
Барановська Ольга Петрівна 66084, 66085 
Баранцев Андрій Юрійович 64815 
Баркалова Анастасія Юріївна 64904, 64905 
Барна Любов Степанівна 65631 
Барна Ольга Василівна 65707 
Бартєнєва Юлія Вадимівна (Yulia Barteneva) 65021 
Бар'яхтар Віктор Григорович 65528 
Басай Надія Пилипівна 65626 
Басалаєва Євгенія Олександрівна 65227 
Бахматюк Богдан Петрович 65049 
Бевз Валентина Григорівна 65643, 65644 
Бевз Григорій Петрович 65643, 65644 
Безбах Олег Михайлович 64932 
Безбородько Олег Анатолійович 65328 
Безгодкова Аліна Олександрівна 66136 
Безгодкова Олена Володимирівна 66136 
Безель Людмила Анатоліївна 65301 
Безносюк Олена Іванівна 65511 
Безпалий Кирило Валерійович 65850, 65851 
Безсмертна Вікторія Анатоліївна 65028 
Бейлінов Давид Олександрович 65125 
Бенатов Даніель Емілович 64745 
Беник Наталія Григорівна 66273 
Бенцало Любов Леонідівна 65973, 66149 
Бербец Тетяна Миколаївна 65308 
Берднікова Олена Геннадіївна 64959 
Берегова Галина Дмитрівна 65082, 65084, 65382 
Березенська Світлана Михайлівна 66090, 66091 
Березюк Олег Володимирович 65185 
Береславська Валентина Іванівна 65603 
Беркалов Артьом Олексійович 65019 
Бех Іван Дмитрович 65195 
Бєдункова Ольга Олександрівна 65450 
Бєлєнков Роман Борисович 65024 
Бєлов Володимир Вікторович 64866, 66065 
Бєляєв Олександр Юрійович 65918 
Бєляєва Анастасія Юріївна 64951, 65794, 65795, 65796 
Бєляков Олег Володимирович 65990, 65991 
Бикова Катерина Іванівна 65699 
Бицько Оксана Костянтинівна 65710 
Бичкова Ніна Григорівна 65016, 65017, 65018 
Бібик Людмила Геннадієвна 65350 
Бігун Роман Романович 64907 
Білан Миколай Миколайович 64892 
Білан Сергій Степанович 64892 
Білан Степан Миколайович 64892 
Біланюк Сергій Віталійович (Repost) 66168 
Біленька-Свистович Леся Володимирівна 65730 
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Білера Кирило Максимович 64909 
Білик Валентина Григорівна 65825 
Біллі (Білл) Шепард, Billy (Bill) Shepherd, Владимир 
Вікторович, В.В., В.О., V.O. (псевдонім) 

65132 

Білоус Олександр Васильович (Нєваляшка) 66125 
Більський Микола Дмитрович 65471 
Бітківська Галина Володимирівна 65822 
Благодаренко Людмила Юріївна 65697, 66107 
Блеч Ганна Олександрівна 65427 
Богатирьова Ірина Миколаївна 65705 
Богатова Юлія Іллівна 64866 
Богачов Сергій Валентинович 65091 
Богданович Володимир Юрійович 64974, 66014 
Богосвятська Анна-Марія Іванівна 65545, 66118 
Богуславська Наталья Юріївна 65350 
Бодак Ірина Євгенівна 65968 
Божинова Фаїна Яківна 65528 
Божок Юлія Володимирівна 64866, 66065 
Бойко Валентина Михайлівна 65656 
Бойко Микола Олександрович 66244 
Бойко Павло Геннадійович 65140 
Бойко Павло Михайлович 66246 
Бойко Тетяна Олексіївна 66088, 66246 
Бойченко Артем Михайлович 65646 
Бойченко Тетяна Євгенівна 65611 
Бокач Руслан Євгенійович 66155 
Большаков Володимир Іванович 65010, 65011 
Бондар Віктор Петрович 66180 
Бондар Тамара Іванівна 65627 
Бондарева Олена Євгенівна 65822 
Бондаренко Валерій Сергійович 64893 
Бондаренко Віктор Вікторович 65689 
Бондаренко Олена Олександрівна 65525 
Бондаренко Юрій Миколайович 65220 
Бондарчук Лариса Михайлівна 64709, 64710, 64724 
Бондарчук Сергій Вікторович 65458 
Борзенко Олександр Іванович 65510 
Борисенко Анатолій Васильович 65016, 65017 
Борисичев Геннадій Володимирович 66017 
Борисова Єва Елемирівна 65537, 66117 
Борисюк Людмила Іванівна 64870 
Борисюк Тамара Василівна 65813 
Борищук Володимир Олександрович 65013 
Боровська Галина Олександрівна 64866 
Бородін Максим Олександрович 65287 
Бортнікова Вікторія Олегівна 65348 
Бортюк Леонід Володимирович 66033 
Борщевська Людмила В'ячеславівна 65422 
Боряк Тетяна Генадіївна 65242 
Босенко Володимир Миколайович 65882 
Бочаров Василь Андрійович (Доктор SAN...- SON...) 64878 
Бочаров Герман Владиславович 65985 
Браздейкіс Вітаутас с. Юргаса 66261 
Братах Михайло Іванович 65228 
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Браун Єва Ласловна 65547, 66113 
Брашовецька Ганна Ігорівна 64731 
Бригинець Яна Віталіївна 66155 
Броварний Едуард Михайлович 65988 
Бугайов Дмитро Віталійович 65194 
Бугайцова Анастасія Сергіївна 64736 
Бугров Андрій Валентинович 65051, 66045 
Буковська Оксана Іванівна 65608 
Булава Леонід Миколайович 65521 
Булгаков Дмитро Олексійович 65917 
Бурбика Михайло Михайлович 65501 
Бурда Михайло Іванович 65706 
Бурдяк Михайло Ігорович 64845 
Буренко Валентина Миколаївна 65508 
Буринська Ніна Миколаївна 65737 
Буричка Ганна Іллівна 64857 
Бурковська Любов Володимирівна 64720 
Бурла Олена Костянтинівна 65541, 65542, 66111, 66121 
Бурлаков Михайло Вікторович 65070, 65071 
Бурляй Аліна Павлівна 65662 
Бурляй Олександр Леонідович 66081 
Бурміцький Олександр Борисович 65839, 65840, 65841, 65842 
Бурнейко Ігор Олегович 65657 
Бутенко Анатолій Миколайович 65624, 66303 
Бутенко Наталія Василівна 64725 
Бучацька Тетяна Григорівна 65733 
Бучко Микола Романович 64865 
Бушинський Нікіта Володимирович 65779 
Вавіна Людмила Сергіївна 65423 
Вакслер Михайло Аркадійович 66188 
Вакулик Ольга Олексіївна 65883 
Варагаш Ірина Юріївна 66072, 66097 
Варениця Павло Сергійович (EPOLETS) 64921 
Варенья Наталія Михайлівна 66014 
Вартанян Василь Михайлович 65592, 66186 
Варуха Андрій Володимирович 64728 
Василашко Ірина Павлівна 65611 
Василенко Володимир Аркадійович 66143 
Василенко Ніна Миколаївна 64869 
Василенко Світлана Василівна 65641, 65645 
Васильєв Леонід Якович 65009 
Васильєв Олександр Анатолійович 65951 
Васильєва Дарина Володимирівна 65608 
Василькова Наталія Володимирівна 65098 
Васільєв Василь Тимофійович 66315 
Ваха Анна Олександрівна 64976 
Ведмідь Олександр Володимирович 65281 
Вей Аліса Анатоліївна 66158 
Величко Петро Олександрович 65282 
Веліжанін Олександр Геннадійович (Велижанин 
Александр Геннадьевич) 

65136 

Веліксар Людмила Георгіївна 65727 
Вельміскін Дмитро Іванович 64922 
Вембер Вікторія Павлівна 65707 
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Вербенець Богдан Ярославович 65449 
Вербовська Валерія Валеріївна 64764, 64765, 64766 
Вербовський Валерій Степанович 64764, 64765, 64766 
Верещагін Вячеслав Леонідович 66240 
Вернова Даша (псевдонім) 66150 
Верстюк Владислав Федорович 65506 
Весельський Віктор Казимирович 65883 
Винник Ірина Михайлівна 65999, 66000, 66001, 66002 
Винограденко Світлана Володимирівна 65058 
Виноградова Інна Олександрівна 66331 
Висоцька Алла Михайлівна 65427 
Висоцька Олена Володимирівна 65590 
Висоцький Анатолій Іванович (Іллия - Samorodok) 64957 
Вихор Вікторія Василівна 65952 
Вишновецький Вадим Михайлович 64881, 64894 
Вишняк Павло Миколайович 65835 
Відаль Віталі Свєтіславович 64823 
Візір Микола Іванович 65804 
Вільберг Айна Зиновіївна 65550, 65551, 65552, 65553, 65554, 65555, 65556, 

65557, 65558, 65559 
Владіміров Едуард Олександрович 65905, 65915 
Владімірова Наталія Григорівна 65644 
Власенко Дмитро Олександрович 66251 
Власов Віталій Сергійович 65619 
Власюк Олександр Васильович 65285 
Воєвутко Наталя Юріївна 65728 
Вознюк Людмила Михайлівна 65062 
Войналович Ірина Анатоліївна 65953 
Войтенко Володимир Іванович 65294 
Войтко Вікторія Володимирівна 64732 
Войтович Олеся Петрівна 65490, 65492, 65845 
Войцева Олена Андріївна 65733 
Волгін Сергій Олександрович 65650 
Волинець Олександр Юрійович 65907, 65920, 65921, 65922 
Волк Павло Павлович 64970, 64971 
Волков Андрій Ігорович 66183 
Волков Володимир Петрович 64764, 64765, 64766 
Волков Юрій Володимирович 64764, 64765, 64766 
Волкова Єкатєріна Вячеславовна (Волкова Екатерина 
Вячеславовна) 

66174, 66175 

Волкова Інна Юріївна 66148 
Волкова Тетяна Вікторівна 64764, 64765, 64766 
Воловик Ігор Анатолійович 65125 
Воловіков Владислав Ігорович 65246 
Волосов Анатолій Михайлович 65215, 66208 
Волосов Максим Валерійович 65906 
Волошина Оксана Володимирівна 64969 
Волошко Анатолій Васильович 65243 
Волощук Євгенія Валентинівна 65598, 65614 
Волчук Володимир Миколайович 65010, 65011 
Вороб'євський Віталій Амфіянович 66254, 66255 
Воробієнко Петро Петрович 65910 
Ворон Алла Анатоліївна 65651 
Воронцова Тетяна Володимирівна 65195 
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В'юн Алла Євгеніївна 64742, 66037 
Габрусєв Валерій Юрійович 65063 
Гаврилюк Інна Олегівна (Innessanew) 64752 
Гайван Ігор Миколайович 64969 
Гайдаєнко Ірина Василівна 65522 
Гайдаєнко Олег Миколайович 65924 
Гайдамака Олена Василівна 65602 
Гайдуцький Іван Павлович 64819 
Галайда Артем Миколаївич 66136 
Галєгова Даріна Олександрівна 66336 
Галиця Ігор Олександрович 64856 
Галич Євген Григорович 65287 
Галущак Анастасія Володимирівна 65186 
Галущак Іван Романович 66145 
Гальченко Сергій Анастасійович 66324 
Гальчук Оксана Василівна 65822 
Гамаюнова Валентина Василівна 64959 
Ганага Дарія Юріївна 66060 
Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga) 66056, 66057, 66058, 66059, 66062, 66063, 66064 
Ганечко Ірина Григорівна 66046 
Ганшин Сергій Валентинович 65046 
Гапотій Віктор Дмитрович 65278, 66271, 66272 
Гарбузова Інна Михайлівна (Boooba Girl) 64772, 64773, 64775, 64776, 64777, 64778, 64779, 

64780 
Гарбузова Інна Михайлівна (Boоoba Girl) 64774 
Гаркуша Надія Миколаївна 66206, 66207 
Гаркуша Наталія Миколаївна 66206, 66207 
Гармідер Лариса Дмитрівна 65416 
Гарнога Ярослав Сергійович 64793 
Гаррет Бодом (GARRET BODOME) 66201 
Гаруст Юрій Віталійович 65497, 65498 
Гасанбейлі Туран (Hasanbayli Turan) 64873 
Гашимов Аміг Ілгам огли 66172, 66173 
Гащак Володимир Михайлович 65425, 65606 
Гедзик Андрій Миколайович 65642 
Гедрович Дмитро Олександрович 65339, 65549 
Георгій Луідзе; The Hypnotunez (псевдонім) 65577 
Герасименко Алла Володимирівна 64768 
Гергель Тетяна Іванівна 64739 
Гжегоцький Мечислав Романович 66029, 66134 
Гижко Максим Юрійович 65907, 65927, 65964, 66269 
Гільберг Тетяна Георгіївна 65815 
Гісем Олександр Володимирович 65512, 65513, 65514 
Гісем Ольга Олександрівна 65723, 65724 
Гладишев Віталій Валентинович 65759 
Гладишева Світлана Анатоліївна 65759 
Гладишева Світлана Вікторівна 65570, 66276 
Гладун Григорій Борисович 66088 
Гладуш Віктор Антонович 65334 
Гладюк Микола Миколайович 65719 
Глазова Олександра Павлівна 65647 
Глінкін Володимир Васильович 66139 
Глобін Олександр Ігорович 65608 
Глухівський Лев Йосипович 65772 
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Гнатенко Вікторія Сергіївна 65428 
Гнаткович Тетяна Дмитрівна 65537, 66117 
Гнатюк Сергій Васильович 65890 
Гнєдаш Сергій Вікторович 65029 
Говорнян Лілія Серафимівна 65541, 65542, 65629, 66111, 66121, 66122 
Говорун Максим Вікторович 65919 
Говорущенко Тетяна Олександрівна 65488 
Гоголєва Ганна Володимирівна 65527 
Гой Андрій Михайлович 65096 
Голіяд Ірина Семенівна 66102 
Голобородько Вадим Володимирович 65523 
Головенко Адам Дмитрович 64796 
Головко Максим Сергійович 64761 
Головко Микола Васильович 65742 
Головко Олег Олександрович 64726, 65020 
Головко Христина Ігорівна 65980 
Головня Сергій Володимирович 65695 
Голуб Марія Олексієвна 65060 
Голубєва Ольга Іллівна 66033 
Голубчик Юрій Костянтинович 64814 
Гонтарук Юлія Миколаївна 65419 
Гончар Лариса Анатоліївна 65144 
Гончар Юлія Олександрівна 65103, 66087 
Гончаренко Олексій Геннадійович 65831 
Гончарук Степан Тихонович 64886 
Гопанчук Ірина Григорівна 66049 
Гопцій Марина Володимирівна 64865, 66183 
Гопченко Євген Дмитрович 64865 
Горбатюк Роман Михайлович 65064 
Горбач Людмила Володимирівна 65596 
Гордієнко Анатолій Вікторович 66041, 66042, 66043, 66044 
Горенко Андрій Петрович 65895, 65896 
Горенко Максим Вікторович 64769, 65979 
Горобець Олена Валеріївна 65511 
Горобець Сергій Олександрович 65826 
Городов Олександр Вікторович (Gamot) 65046 
Горох Наталія Володимирівна 64825, 64826, 64827 
Горошкіна Олена Миколаївна 65536 
Горяна Лариса Григорівна 65825 
Гоштанар Ірина Вікторівна 66105 
Грабар Сергій Володимирович 65370 
Грабко Володимир Віталійович 66243 
Грабовський Юрій Антонович 64828 
Гранкіна Тамара Михайлівна 65713 
Грановський Юрій Анатолійович 64761 
Грекулова Ольга Юліївна 66275 
Гриб Катерина Олександрівна 66065 
Гриб Олег Миколайович 64866, 66065 
Грибан Григорій Петрович 65183, 66130, 66131, 66132 
Григоренко Любов Вікторівна 64809, 64810, 65754 
Григор'єв Ігор Вячеславович 65034 
Григорова Тетяна Альбертівна 65454 
Григорович Олексій Владиславович 65515 
Гриньова Марина Вікторівна 65280 
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Гриньова Наталія Вячеславівна 65309 
Гриньова Тетяна Іванівна 64781, 64782 
Гринюк Марія Миколаївна 65495 
Гриняк Костянтин Васильович 65952 
Грицай Сергій Васильович 65138 
Гриценко Олена Віталіївна 66311 
Грицина Наталія Іванівна 65761 
Грицук Андрій Ігорович 64764, 64765, 64766 
Грицук Валерій Юрійович 64764, 64765, 64766 
Грицук Ігор Валерійович 64764, 64765, 64766 
Грицук Юрій Валерійович 64764, 64765, 64766 
Гришкун Євгеній Олександрович 66129 
Гріднєв Олексій Євгенійович 65590 
Грінченко Євген Миколайович 65461 
Гріценко Герман Ілліч 66202 
Громаковський Володимир Васильович 66033 
Гроховська Юлія Романівна 65450 
Грушковський Юрій Тадеушевич 64799 
Грянка Олександр Васильович 64841, 64842 
Губанова Олена Ростиславівна 64866 
Губрій Олексій Олегович 64845 
Гужевська Наталія Станіславівна 65018 
Гуйванюк Інеса Степанівна (псевдонім) 65543, 65544 
Гукова Віталіна Володимирівна 65976 
Гулий Олексій Миколайович 64733 
Гуляєв Кирило Дмитрович 65081 
Гуменюк Лариса Олександрівна 65107 
Гупан Нестор Миколайович 65649 
Гурак Станіслав Павлович 64721 
Гуралюк Андрій Георгійович 65374, 65375, 65376 
Гурєєв Віктор Олександрович 66010 
Гуржій Андрій Миколайович 65540, 66120 
Гуров Сергій Юрійович 64862, 64863 
Гурова Тетяна Юріївна 64862, 64863 
Гурська Олена Костянтинівна 65611 
Гурський Максим Васильович 65492 
Гусар Ольга Анатоліївна 64885, 64894 
Гусаров Микола Васильович 65025 
Гусєв Олександр Володимирович 64768 
Гуцол Людмила Яківна 65025 
Гуцу Олег (Нutsu Aleh) 65042 
Гущина Наталія Іванівна 65641 
Давиденко Ірина Вікторівна 65870 
Давидюк Людмила Володимирівна 65699, 65709 
Дадачко Володимир Федорович 64848 
Дажура Олена Вікторівна 64732 
Данилевич Лариса Арсеніївна 65307 
Данилевська Оксана Миколаївна 65698 
Данилицька Оксана Василівна 65938 
Данільченко Віталій Вікторович 66027 
Данюк Валерій Анатолійович 65503 
Дараган Сергій Анатолійович 65352 
Дарій (псевдонім) 65372 
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Дарморост Христина Мирославівна (Христенко Хри-
стина) 

65805 

Даус Марія Євгенівна 66065 
Даценко Сергій Петрович 65561, 65562, 65563, 65564, 65565, 65566, 65567, 

65568 
Дворкін Леонід Йосипович 65844 
Дебрецені Оніка Олександрівна 65548, 66112 
Дегліна Юлія Дмитріївна 65692 
Дегтяр Юрій Віталійович 66176 
Дегтяренко Олег Олегович 64923 
Дегтярьова Ірина Борисівна 65807 
Дегтярьова Наталія Володимирівна 65131 
Дейдей Інга Вячеславівна 66282 
Дейнеко Леонід Миколайович 66334 
Демешок Ольга Олександрівна 65304, 66067, 66068 
Демид Анна Євгенівна 65580, 65581, 65587 
Демченко Григорій Васильович 66100 
Демченко Олександр Олександрович 64895 
Демьохін Антон Володимирович 65880 
Дем'ян Ярослава Юріївна 65367 
Денисенко Надія Валеріївна 64863 
Денисова Юлія Олександрівна (Юлія Рубінштейн) 66290 
Дергачов Володимир Андрійович 64847, 64855 
Деревій (псевдонім) 66312 
Дерипапа Володимир Васильович 64835 
Деркач Анна Ігорівна 64807 
Дєєв Євген Володимирович 65208 
Джадалла Мохаммед 65036 
Джала Роман Михайлович 65449 
Джамаладінова Сусана Алімівна 65012 
Джевага Вадим Валерійович 65083 
Джердж Віталій Федорович 66326, 66327, 66328 
Дзюбенко Дмитро Миколайович 65574, 65575 
Дзюбенко-Мейс Наталія Язорівна 65505 
Дикий Олександр Васильович 64732 
Дідківська Олена Григорівна 65952 
Дітчук Ігор Львович 65656 
Дмитрієв Дмитро Олексійович 66227 
Дмитрієнко Марія Федорівна 65764 
Добаш Іван Станіславович 65663 
Добаш Ольга Петрівна 65663 
Добра Олена Михайлівна 65728 
Добровольський Валерій Володимирович 65722 
Довгаль Ігор Васильович 65650 
Довгань Андрій Іванович 65609 
Довгань Галина Дмитрівна 65529 
Довгань Дмитро Анатолійович 65998 
Довгий Станіслав Олексійович 65528 
Додь Володимир Васильович 65650 
Дойчев В'ячеслав Іванович 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Долина Лілія Андріївна (Леда) 66034, 66035, 66036 
Долінський Леонід Борисович 65974, 65975 
Домарацький Євген Олександрович 64737 
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Дон Євген Юрійович 65755 
Доренський Микола Юрійович 65043 
Дороднов Олексій Борисович 65913 
Дороднова Ірина Володимирівна 65913 
Доценко Наталія Володимирівна 64847, 64855 
Дощечкіна Ірина Василівна 66287 
Дробот Георгій Юрійович 65387 
Дроботенко Сергій Миколайович 66318 
Дроздов Олексій Леонідович 65759 
Дроздова Ірина Володимирівна 65103, 66087 
Друзь Олег Анатолійович 66176 
Дубенко Крістіна Сергіївна 65871 
Дубенко Сергій Васильович 65871 
Дубенко Юлія Миколаївна 65871 
Дубін Руслан Анатолійович 65008, 65281 
Дубовий Олександр Павлович 65664 
Дубровський Володимир Олександрович 64830, 64966 
Дуда Лариса Ігорівна 65303 
Дудченко Володимир Вікторович 65111, 65279 
Дудченко Катерина Володимирівна 65279 
Дудченко Тетяна Володимирівна 65111, 65460 
Дупляк Іван Ярославович 65049 
Дьомін Микола Мефодійович 65870 
Дядюк Марина Анатоліївна 65210 
Дятленко Сергій Миколайович 65606 
Дяченко Катерина Олександрівна 64922 
Дяченко Михайло Васильович 65872 
Д'ячков Сергій Володимирович 65516 
Дячук Людмила Степанівна 65719 
Ельперін Ігор Володимирович 66040 
Емілія Гончаренко (псевдонім) 64902 
Ершова Ніна Михайлівна 66332, 66333 
Євгеньєва Лідія Андріївна 64958, 64963 
Євсєєв Владислав В'ячеславович 65348 
Євсєєва Галина Петрівна 65331 
Євтушенко Ігорь Володимирович 65025 
Євтушенко Олег Володимирович 65776 
Єлісеєва Анна Андріївна 64806 
Єлькін Олександр Миколайович 65762 
Ємельянов Денис Сергійович 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Ємельянова Тетяна Анатоліївна 66262 
Ємець Маргарита Володимирівна 66228 
Ємченко Алла Володимирівна 66164 
Єна Анатолій Іванович 66278, 66279, 66280 
Єпіфанова Анастасія Олегівна 65357, 65369 
Єрмаков Антон Валерійович 65886 
Єрмоленко Світлана Яківна 65816 
Єрофєєнко Лариса Василівна 66184 
Єршов Сергій Володимирович 65523 
Єршова Алла Петрівна 65523 
Єрьоменко Едуард Анатолійович 64762 
Жара Наталія Ярославівна 65085, 65086, 65087, 65088 
Жарінов Сергій Сергійович 64952 
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Жекунова Наталія Олександрівна 65953 
Желуденко Геннадій Микитович 66038 
Жерновнікова Яна Вікторівна 66135 
Жижченко Наталія Олександрівна 66316 
Жижченко Олександр Олександрович 65684, 65685, 65686 
Жинжиков Павло Олександрович 64797 
Жирська Галина Ярославівна 65631 
Жолос Олександр Вікторович 65650 
Жук Валерій Миколайович 64821 
Жук Віталій Володимирович 65873 
Жук Інеса Миколаївна 65953 
Жук Марія Григорівна 65816 
Жук Наталія Леонідівна 64821 
Жукевич Ірина Петрівна 65443 
Жулинський Микола Григорович 66144 
Журавльов Андрій Олександрович 65959 
Журавльова Лариса Станіславівна 65190 
Журавська Світлана Леонідівна 66157 
Журавський Анатолій Олександрович 65755 
Журба Володимир Валерійович 65247 
Журба Яніна Олексіївна 65247 
Заболотний Віктор Вікторович 65615, 65616 
Заболотний Олександр Вікторович 65615, 65616 
Заболоцький Віктор Васильович 65879 
Забуранна Леся Валентинівна 64820 
Завідов Валерій Анатолійович 65574, 65575 
Заворотний Тарас Семенович 65095 
Загірняк Михайло Васильович 65996 
Загляда Іван Михайлович 65760 
Загричук Григорій Ярославович 65587 
Задорожний Костянтин Миколайович 65518 
Заєць Віктор Васильович 66257 
Зайцев Олександр Борисович 64761 
Зайцева Тетяна Олексіївна 66092, 66093, 66334 
Заковоротний Олександр Юрійович 66142 
Закотнюк Оксана Леонідівна 64899, 65292 
Замченко Сергій Володимирович 65908 
Заремба Ольга Миколаївна 65760 
Зарічкова Марія Володимирівна 65634, 65635 
Заровний Олексій Васильович 64771 
Засєкін Дмитро Олександрович 65700, 65701 
Засєкіна Тетяна Миколаївна 65700, 65701 
Заставецька Леся Богданівна 65656 
Затварський Василь Васильович 65189 
Затока Світлана Анатоліївна 64919, 64920 
Захаревич Микола Анатолійович 65530 
Захарійченко Юрій Олексійович 65517 
Захаркевич Оксана Василівна 64956 
Захаров Михайло Володимирович 65892, 65893, 65900, 65901 
Зацерковський Олександр Віталійович 65035 
Заяць Віктор Мефодійович 64820 
Заяць В'ячеслав Сергійович 65951 
Здолбіцька Ніна Василівна 64735 
Здолбіцький Андрій Петрович 64735 
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Зеленчук Тетяна Володимирівна 65109 
Зикань Христина Імрівна 65547, 66113 
Зима Олександр Григорович 65060 
Зінченко Олександр Михайлович 65479 
Зінченко Олена Василівна (Zinchenko Olena) 65977, 65978 
Золотоус Олександр Миколайович 65228 
Зоренко Оксана Володимирівна 65928 
Зотов Максим Валерійович 64803 
Зубков Сергій Олександрович 65211, 65212, 65213, 65214 
Зуєнко Марина Олексіївна 65819 
Іванів Микола Олександрович 66267 
Іваннікова-Миргородська Ольга Валеріївна 65245 
Іванов Євген Володимирович 65780 
Іванов Євген Мартинович 64756 
Іванова Марія Станіславівна 65539, 66123 
Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 65539, 66123 
Іванченко Тетяна Євгенівна 64852 
Івасенко Віктор Петрович 64917, 64918 
Івахненко Олександр Андрійович 65764 
Іващенко Оксана Алімівна 64831 
Іващенко Сергій Васильович 65953 
Івончик Олег Сергійович 65302 
Ігнатенко Сергій Анатолійович 65825 
Ігнатов Петро Євгенович 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Іда Нірман (псевдонім) 65102 
Ізвєкова Інна Миколаївна 66136 
Ізгорева Катерина Петрівна (Катарина Из. / Кицюня 
Хан) 

65026 

Іллєнко Михайло Герасимович 65869 
Ільїн Сергій Володимирович 64815 
Ільїнська Ніна Іллівна 65822 
Ільїч Людмила Миколаївна 65953 
Ільницький Денис Олександрович 65098 
Ільницький Олег Антонович 65458 
Ільченко Максиміліан Леонідович 65101 
Іпатов Анатолій Володимирович 66087 
Ісаєв Роман Сергійович 66021, 66022, 66023, 66024, 66025 
Ісаєва Олена Олександрівна 65710 
Істер Олександр Семенович 65599, 65600 
Іщенко Андрій Володимирович 65883 
Іщук Олександр Сергійович 65223 
Кабак Віталій Васильович 65064 
Кабанцев Тарас Григорович 64955 
Кагарлик Володимир Вікторович 65080 
Казакова Ангеліна Олександрівна 66183 
Казанцева Ольга Павлівна 65721 
Казьмірук Сергій Дмитрович 65333, 65694 
Кайдашев Ігор Петрович 65810 
Калапа Тетяна Вікторівна 66128 
Калатало Любов Степанівна 65430 
Калашник Владимир Олександрович 66293 
Калашніков Олег Борисович 65780 
Калгін Денис Валерійович 64895 
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Калиновський Андрій Якович 65461 
Каліберда Мстислав Євгенович 65182 
Калініна Лариса Вадимівна 65597 
Калініченко Михайло Володимирович 65025 
Калмикова Юлія Сергіївна 65937 
Кальчук Олексій Миколайович 66247, 66248, 66249 
Каменський Євген Едуардович 65116, 65117, 65118, 65119 
Каменчук Олександра Олександрівна 66269 
Камінський Ігор Олегович 65485 
Капінос Марія Вікторівна (Марина Багірова) 65299 
Капінос Микола Семенович 66067, 66068 
Капінос Олександр Миколайович 66067, 66068 
Капіруліна Світлана Леонідівна 65717 
Каплієнко Володимир Сергійович 66033 
Каплієнко Тетяна Ігорівна 65139 
Каплун Валентина Аполінаріївна 65924, 65925, 65926 
Каптур Вадим Анатолійович 65910 
Караван Владислав Русланович 65926 
Караман Ольга Володимирівна 65536 
Караман Станіслав Олександрович 65536 
Караташ Ольга Іванівна 64865 
Карельська Євгенія Валеріївна 64858, 64859 
Карнаушенко Алла Сергіївна 66094 
Карпенко Ірина Сергіївна 65464 
Карпенко Олена Анатоліївна 65736 
Карпюк Оксана Дмитрівна 65749 
Карташова Любов Андріївна 65374, 65375, 65376, 65540, 66120 
Катаєв Віталій Сергійович 65921, 65965, 65966 
Катєльніков Денис Іванович 64845 
Кашенцева Ірина Ігорівна 64892 
Квітка Катерина Валеріївна 66129 
Кеба Павло Васильович 66227 
Керолайн Грейс (псевдонім) 66165 
Кеселиця Людмила Іванівна 66155 
Кечин Ігор Леонідович 65759 
Килимник Олександр Миколайович 66065 
Кирей Євгеній Олександрович 65298 
Кириленко Володимир Анатолійович 64759 
Кириленко Катерина Михайлівна 66307, 66308, 66309, 66310 
Кириленко Олександр Васильович 65068 
Кириченко Любов Олексіївна 65306 
Кільдау Павло Євгенович 65298, 65340 
Кінащук Наталія Леонідівна 65517 
Кіндій Дмитро Даниілович 66098 
Кіор Іван Федорович 65727 
Кірей Євгеній Олександрович 65340 
Кірін Роман Станіславович 65444 
Кірнос Олеся Іванівна 65287 
Кірюхіна Олена Олександрівна 65528 
Кісіль Микола Іванович 64820 
Кіцула Любов Михайлівна 65217 
Кічук Наталія Сергіївна 66183 
Клейменов Олександр Леонідович 64761 
Клименко Жанна Валентинівна 65710 
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Клименко Микола Олександрович 65450 
Клименко Олександр Володимирович 65370, 65767, 65768, 65769, 65770, 65771, 65852, 

65853, 65854, 65855, 65856, 65857, 66011 
Клименко Юлія Анатоліївна 65951 
Клименко Юрій Михайлович 65610, 65625 
Клочко Артур Михайлович 66330 
Клошинський Олександр Володимирович 66152 
Кльомін Володимир Анатольович 66137, 66138 
Клюса Анатолій Юрійович 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Князь Давид Федорович 65873 
Кобернік Сергій Георгійович 65531 
Кобзєва Тетяна Анатоліївна 65497 
Кобяков Олександр Іванович 66033 
Ковалевський Андрій Олегович 64923 
Коваленко Єлизавета Григорівна 65069 
Коваленко Ігор Іванович 65493, 65494 
Коваленко Людмила Тарасівна 65708 
Коваленко Роман Романович 65531 
Коваленко Сергій Петрович 64893 
Ковалець Максим Сергійович 65106 
Коваль Анастасія Петрівна 66203 
Коваль Вадим Васильович 64739 
Коваль Костянтин Олегович 65083 
Коваль Наталія Андріївна 65817 
Коваль Ніна Степанівна 65611 
Коваль Тетяна Миколаївна 65735 
Коваль Яна Юріївна 65645 
Ковальов Олексій Володимирович 65828 
Ковальова Людмила Леонідівна 65545, 66118 
Ковальчук Сергій Володимирович 64747, 64748, 64749 
Ковальчук Сергій Михайлович 66089 
Ковач-Буркуш Єлизавета Степанівна 65547, 66113 
Ковбасенко Людмила Василівна 65534 
Ковбасенко Юрій Іванович 65534 
Ковбатюк Марина Володимирівна 65079, 66273 
Когатько Юрій Леонідович 65951 
Когут Юрій Іванович 65122, 65123, 65124 
Кодоб'янська Наталія Миколаївна 65639 
Кожушко Світлана Павлівна 65834 
Козак Людмила Василівна 65286 
Козирев Олександр Миколаевич 65356 
Козирь Михайло Олександрович 65025 
Козіна Жаннета Леонідівна 66188, 66189 
Козлов Ігор Анатолійович (Ігор Козлов-
Петровський) 

65221 

Козловська Лариса Степанівна 64712, 64713, 64718, 65442 
Козюк Богдан Леонідович 64850 
Козяревич Дмитро Вікторович 64770 
Кокієва Айше 65731 
Коковіхін Сергій Васильович 64737 
Колесник Алла Валеріївна 66260 
Колесник Вікторія Леонідівна 65970 
Колесник Наталія Олександрівна 64913 
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Колесник Павло Олегович 64913 
Колесникова Дойна Олександрівна 65629, 66122 
Колеснікова Ірина Анатоліївна 64713, 64715, 65442 
Колеснікова Тетяна Олександрівна 65986 
Колесніченко Володимир Сергійович 65128 
Колодько Олександр Сергійович 64761 
Коломієць Марія Володимирівна 65927, 65964, 65966, 66028 
Коломієць Оксана Анатоліївна 65940 
Коломієць Оксана Миколаївна 65705 
Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівна 65098 
Колосов Олександр Євгенович 64757, 64758, 64759, 64760 
Колотій Лариса Павлівна 65641 
Колотіліна Ганна Володимирівна 65909, 66268 
Колупаєва Алла Анатоліївна 65430 
Колчинський Дмитро Володимирович 65076 
Комаревцева Катерина Віталіївна 65065 
Комаринська Юлія Борисівна 65883 
Комов Віталій Володимирович 65025 
Кондес Ліна В'ячеславівна 65472, 65473, 65474, 65475, 65476, 65477, 65478 
Кондратова Людмила Григорівна 65726 
Коновал Василь Андрійович 66016 
Коноваленко Тетяна Василівна 64862, 64863 
Коновалов Олександр Сергійович (Repost) 66168 
Кононенко Олексій Анатолійович 66032 
Кононенко Тетяна Едуардівна 66147 
Кононенко Яна Валеріївна 66136 
Константинов Андрій Сергійович 64761 
Копиця Маріанна Давидівна 65332 
Копотун Сергій Петрович 65994 
Коптюк Роман Миколайович 64968 
Корнбергер Володимир Глібович 65111, 65279 
Корнієвська Валентина Григорівна 65350 
Корнієвський Юрій Іванович 65350 
Коробко Дмитро Борисович 65583, 65584 
Короленко Тетяна Олександрівна 65000, 65073, 66235 
Король Григорета Олександрівна 66136 
Король Денис Сергійович 64845 
Король Дмитро Михайлович 66098 
Корольков Владислав Васильович 64808 
Короп Іван Володимирович 65305 
Короп Наталія Анатоліївна 65305 
Коросташова Ірина Миколаївна 65444 
Коротенко Лариса Василівна 65325 
Коротєєв Микола Анатолійович 66081 
Коротич Дмитро Володимирович 64906 
Короткова Галина Павлівна 66335 
Корпач Олексій Анатолійович 65881 
Корсаков Володимир Олексійович 64914 
Коршунов Віталій Олегович 65877 
Корягіна Наталія Віталіївна 65702 
Корягіна Олена Сергіївна 66183 
Косенко Віталій Іванович 65455, 65456 
Косенко Іван Семенович 65365, 65366, 65368 
Косинський Олександр Іванович 64912 
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Костаков Валерій Юрійович 66099 
Костенко Павло Павлович 66298 
Костенко Сергій Юрійович 66239 
Костильов Олександр Васильович 65716 
Костіков Ігор Юрійович 65650 
Костіна Людмила Леонідівна 66133 
Костюк Костянтин Андрійович 65329 
Костюк Олександр Володимирович 65196, 65197, 65198, 65199 
Костюк Світлана Іванівна 65954 
Косяков Костянтин Олександрович 65228 
Котелевський Володимир Іванович 65054, 65055 
Котенко Павло Григорович 65056 
Кофанов Андрій Віталійович 65883 
Кочкарьов Геннадій Вікторович 65844 
Кочнєва Аліса Олександрівна 64980, 64994 
Кравець Олександр Васильович 65202 
Кравець Олена Олексіївна 65218 
Кравченко Андрій Андрійович 64839 
Кравченко В'ячеслав Андрійович 65193 
Кравчук Василь Ростиславович 65630 
Кравчук Ігор Олександрович 65128 
Кравчук Олег Вадимович 64761 
Кравчук Сергій Володимирович 64841, 64842 
Краснокутська Зоя Ігорівна 64764, 64765, 64766 
Краснопольська Наталія Леонідівна 64710 
Красюк Ірина Василівна 64843 
Кривошеєва Тетяна Володимирівна 65648 
Кривуля Сергій Вікторович 65228 
Кривуша Людмила Сергіївна 66092 
Крижановська Марія Євгенівна 65657 
Крижановський Олександр Феліксович 65523 
Крижевський Андрій Станіславович 65288 
Крикля Людмила Сергіївна 65711, 66106 
Криль Антон Сергійович 65985 
Кримова Марія Олександрівна 65953 
Кролевець Олексій Андрійович 65340 
Кроловець Олексій Андрійович 65298 
Кропивко Максим Михайлович 64820 
Кропивко Михайло Федорович 64820 
Кротов Микола Ігорович 66319 
Крюченкова Олена Юріївна 65520, 66110 
Кубаренко Вікторія Володимирівна 66137, 66138 
Куделін Сергій Анатолійович 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Кудирко Андрій Леонідович 64977 
Кудрявцева Оксана Володимирівна 64877 
Кудряченко Андрій Вікторович 64757, 64758, 64759, 64760 
Кудряченко Віктор Володимирович 64757, 64758, 64759, 64760 
Кужель Вячеслав Миколайович 65097 
Куза Антоніна Миколаївна 64866 
Кузмін Віктор Володимирович 65220 
Кузнецова Ірина Олексіївна 65660 
Кузнецова Юлія Олександрівна 65533 
Кузнєцов Юрій Миколайович 66227 
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Кузнєцова Лариса Миколаївна 66003 
Кузнєцова Олена Тимофіївна 65106 
Кузьменко Олена Анатоліївна 65077 
Кузьмич Анатолій Олександрович 65111 
Кузьмін Антон Володимирович 66124 
Кузьмінська Ольга Едуардівна 65465, 65466, 65467, 65468 
Кулага Ірина Володимирівна 65098 
Кулаженко Олена Петрівна 66047 
Кулешова Світлана Геннадіївна 64928, 64929 
Кулик Владислав Олексійович 64761 
Кулик Максим Іванович 65089 
Кулібаба Вячеслав Валерійович 65300 
Куліченко Дмитро Володимирович 65470 
Куліш Анатолій Миколайович 65487 
Куліш Дарина Владиславівна 65907, 65920, 65921, 65922 
Кульбіда Світлана Вікторівна 65420 
Кумановський Михайло Володимирович 64981, 64998 
Куперштейн Леонід Михайлович 65846, 65847 
Курдюмов Руслан Євгенійович 64853 
Курилін Іван Ростиславович 65883 
Курінна Тетяна Миколаївна 65914 
Курінний Степан Якович (Курінний Отаман) 65290 
Куркаєв Сергій Євгенович 66335 
Курогло Надія Іванівна 65727 
Кутіщев Павло Сергійович 64832 
Кутовой Дмитро Олександрович 65947, 65948, 65949 
Кучеренко Тетяна Юріївна  65190 
Кучерява Тетяна Олексіївна 64794 
Кучинська Любов Володимирівна 66050, 66051, 66052, 66053 
Кучма Марія Олександрівна 65725 
Кушнір Дмитро Валентинович 64866, 66065 
Кушнір Інна Сергіївна 64805 
Кушнір Таміла Борисівна 65210, 65214 
Кьося Віра Вікторівна 65377, 65378 
Лавер Катерина Михайлівна 65537, 66117 
Лавренішина Анастасія Володимирівна 66171 
Лаврентьєв Володимир Миколайович 66033 
Лавріненко Юліан Володимирович 64922 
Лавров Андрій Юрійович 65923, 65963, 65965 
Ладиченко Тетяна В'ячеславівна 65617 
Лажевська Наталія Миколаївна 65736 
Лазарєва Світлана Олександрівна 65852, 65853, 65854, 65855, 65856, 65857 
Лакоза Сергій Леонідович 65191, 65688 
Лалазарова Наталія Олексіївна 66287, 66288 
Ланцедова Юлія Олександрівна 64982, 64983 
Лапінський Віталій Васильович 65540, 66120 
Лапкіна Інна Олександрівна 64731 
Ларін Віталій Юрійович 66170 
Ларін Олександр Миколайович 65461 
Ларіна Катерина Юріївна 66170 
Ларіна Рена Рінатівна 65293 
Ластовецький Василь Васильович 65525 
Латенко Юрій Валерійович 66061 
Лашевська Аліна Альбертівна 65601 
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Лашевська Ганна Анатоліївна 65601 
Лебедева Галина Олександрівна 65920, 66028, 66269 
Лебедевич Світлана Іванівна 65057 
Лебедєв Дмитро Вікторович 65642 
Лебедь Регіна Клеменсівна 65538, 66119 
Левицький Сергій Михайлович 66241, 66242, 66243 
Левківський Сергій Анатолійович 65029 
Левченко Артем  Іванович  66223 
Левченко Катерина Михайлівна 65130, 65131 
Лелюк Оксана Василівна  66259 
Леонтьєв Дмитро Миколайович 65755 
Лера Царь (псевдонім) 65386 
Лимар Анатолій Остапович 64737 
Лимар Володимир Анатолійович 64737 
Линдін Сергій Сергійович 65443 
Линник Олеся Сергіївна 64915 
Лисенко Галина Іванівна 65334 
Лисенко Тетяна Іванівна 65607 
Литвиненко Євген Миколайович 65152 
Литвиненко Олександр Євгенійович 65470 
Литвиненко Ярослав Володимирович 65753 
Литвинова Віра Володимирівна 65421, 65424 
Литовченко Сергій Дмитрович 65516 
Лихова Софія Яківна 64980, 64987, 64993, 64994 
Лихогуб Віталій Сергійович 65756 
Лиходькіна Євгенія Олегівна 66233 
Личкін Дмитро Олексійович 66080 
Лібанова Елла Марленівна 65953 
Лівенцева Ярослава Сергіївна 66319 
Лідія Полозова (псевдонім) 64972, 64973, 66213, 66214, 66215, 66216, 66217, 

66218, 66219, 66220, 66221, 66222, 66230, 66231 
Лімонов Олександр Сергійович 64922 
Лісняк Наталя Іванівна 65442 
Лісовий Юрій Михайлович 64798 
Лісогор Віталій Григорович 65883 
Лісогор Лариса Сергіївна 65953 
Лісяний Микола Іванович 65016 
Ліхтей Ігор Михайлович 65824 
Ліщинська Людмила Броніславівна 64854 
Лобач Наталія Вячеславівна 65809 
Лобода Максим Олександрович 66289 
Лобода Наталія Степанівна 64866, 66065 
Лобусова Олена Вікторівна 65510 
Логін Тарас Ігорович 65580, 65581, 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 

65587, 65588 
Лозневий Павло Анатолійович 65880 
Локшин Сергій Юрійович 65445, 65446 
Ломакін Микита Сергійович 66055 
Лосєв Борис Георгійович 65738, 65739, 65740, 65930 
Луканін Федір Сергійович 64795 
Лукач Андріанна Юліївна 65537, 66117 
Лукач Ілона Бейлівна 65617 
Лукашенко Віктор Якович 65664 
Лук'яненко Дмитро Григорович 65098 
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Лук'яненко Лук'ян Миколайович 65068 
Лук'янченко Віктор Пилипович 66103 
Лук'янчиков Борис Євгенович 65883 
Лук'янчиков Євген Дмитрович 65883 
Лук'янюк Юрій Олександрович 64860 
Лупенко Юрій Олексійович 64820 
Луценко Ігор Миколайович 66070 
Луців Тарас Володимирович 65688 
Луцков Олександр Олегович 65469 
Лучишин Олег Володимирович 65961 
Лучишина Ірина Володимирівна 65961 
Любарець Владислава Вікторівна 65374, 65375, 65376 
Любарова Ганна Петрівна (Любава) 65127 
Любіменко Сергій Олександрович 65828 
Любченко Олександр Сергійович 65715 
Любченко Ольга Миколаївна 65715 
Людвинський Андрій Володимирович 65760 
Люлька Олена Миколаївна 66140 
Лянзберг Ольга Валеріївна 65450 
Ляпін Олександр Олександрович 66252 
Ляшкевич Антоніна Іванівна 65522 
Ляшук Юлія Ігорівна 64871, 64872 
Мазничко Андрій Борисович 64815 
Майк (псевдонім) 66013 
Майраслов Олег Іванович 64948 
Майрослов Олег Іванович 64836 
Макар Інеса Степанівна (Гуйванюк Інеса Степанівна) 66114, 66115 
Макаренко Галина Іванівна 65969 
Макаренко Сергій Юрійович 64969 
Макаров Юрій Сергійович 65298, 65340 
Макогончук Василь Сергійович 65066, 65067 
Макодзеб Василь Миколайович 65985 
Максименко Світлана Олександрівна 66323 
Маландій Данііл Михайлович 64726 
Маландій Даніїл Михайлович 65020 
Малік Микола Йосипович 64820 
Малко Олександр Вікторович 65589 
Малков Дмитро Олегович 65890 
Малошок В'ячеслав Володимирович 65209 
Малярчук Назар Вікторович 64984, 64985 
Маметов Айдер Маметович 65732 
Мамунчак Ольга Вячеславівна 66205 
Мамчур Володимир Анатолійович 64820 
Манжалій Еліна Георгіївна 65015 
Манолова Вікторія Олександрівна 65999, 66000, 66001, 66002 
Манюк Любов Володимирівна 65002 
Мардань Олександр Євгенович 66096 
Мари Гербер (псевдонім) 65120 
Марія Рута (псевдонім) 64741 
Маркова Дарина Олександрівна 64908 
Мартинов Володимир Володимирович 65357, 65369 
Мартинов Сергій Валерійович 65760 
Мартинюк Михайло Тадейович 65697, 66107 
Мартинюк Олександр Олександрович 65512, 65513, 65514, 65724 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

671 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Марущак Ганна Миколаївна 65111 
Марущак Павло Орестович 65753 
Марущак Сергій Миколайович (Муассак, Muassak, 
Sergio Muassak) 

65762 

Марценюк Василь Петрович 65580, 65581, 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 
65587, 65588 

Марченко Ірина Сергіївна 65953 
Марченко Надія Борисівна 65469 
Марчук Дмитро Сергійович 65469 
Марчук Олександр Васильович 65029 
Марчук Таміла Федорівна 65420 
Масалітіна Ольга Юріївна 65207 
Маслюк Василь Васильович 66278, 66279, 66280 
Масляк Петро Олексійович 65717 
Масляний Назар Богданович 65391 
Масол Людмила Михайлівна 65653 
Матвійчук Артем Васильович 66100 
Матвійчук Людмила Анатоліївна 66270 
Матюха Галина Василіївна 64863 
Матюхін Валерій Олександрович 65320 
Матяш Ірина Борисівна 65291 
Матяш Надія Юріївна 65595 
Махно Сергій Михайлович 65318, 65319, 65321, 65322, 65323, 65324, 65798, 

65799, 65800, 65801, 65802, 65803 
Маховіков Алєксєй Борісовіч (Маховиков Алексей 
Борисович) 

65081 

Мацапура Валентина Іванівна 65822 
Мацієвський Петро Петрович 65830, 65888, 65889, 65894, 65897, 65898, 65899, 

65940, 65941 
Мацко Петро Володимирович 64967 
Мацуга Ольга Миколаївна 65103, 66087 
Мацюк Володимир Петрович 64969 
Мачача Тетяна Святославівна 65640 
Мащак Володимир Миколайович 66314 
Медведева Віолетта Олександрівна 65750 
Медвідь Ольга Юріївна 65532 
Мединська Світлана Іванівна 65834 
Межмедінова Гулізар 65731 
Мелушова Ірина Юріївна 66209, 66210 
Мельник Анжела Олегівна 65710 
Мельник Антон Іванович 64734 
Мельник Леонід Григорович 65807 
Мельник Мар'ян Ігорович 65449 
Мельник Олександр Васильович 64926 
Мельник Олександр Олександрович 66286 
Мельник Юрій Романович 64979 
Мельничук Борис Вікторович 64821 
Мельничук Юрій Ігорович 65463 
Меньшиков Сергій Олегович 64838 
Мержиєвська Любов Павлівна 64767 
Мерзляк Аркадій Григорович 65620, 65621, 65622, 65623, 66299, 66300, 66301, 

66302 
Мерлак Олена Валентинівна 65152 
Мерха Наталія Юріївна 66257 
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Метелиця Володимир Михайлович 64821 
Мєлідіс Ірина Юріївна 64949, 65110 
Микитенко Вікторія Володимирівна 66067, 66068 
Миргородська Кароліна Олегівна 65052, 65053 
Миргородський Валерій Миколайович 65245 
Мировська Анна Всеволодівна 65883 
Миролюб Сурьяградський (псевдонім) 64950 
Мироненко Андрій Васильович 65093 
Миронюк Володимир Дмитрович 65573 
Мисаковець Олексій Григорович 66134 
Михайліченко Ганна Іванівна 66048 
Михальська Ганна Сергіївна 66054 
Михалюк Евген Леонідович 64834 
Мікуленко Олександр Володимирович 65956 
Мілков Анатолій Миколайович 65727 
Міллер Аля Олександрівна 65380, 65381 
Мілько Наталія Євгеніївна  64863 
Мільман Сергій Аркадійович 65971 
Мілюкова Людмила Костянтинівна 66234 
Міляновська Ніна Равілівна 65659 
Міненко Ольга Миколаївна 65843 
Мінічева Галина Григорівна 64866 
Мітченко Віталій Степанович 65764 
Міхова Злата Володимирівна 65967 
Мічуда Дмитро Юрійович 65482 
Мішаткін Борис Олексійович 65413 
Міщенко Віктор Олегович 64811 
Міщенко Олена Іванівна 65605 
Міщерякова Олена Вікторівна 64815 
Міщук Наталія Йосипівна 65631 
Мовчан Павло Михайлович 66320, 66321 
Мойсеєнко Валентина Олексіївна 65014, 65015 
Молотков Андрій Вікторович 65048 
Моргун Василь Андрійович 65669 
Моргун Ярослав Володимирович 64840 
Моргунова Ольга Олександрівна 65383, 65384, 65385 
Морзе Наталія Вікторівна 65707 
Мороз Ліна Юріївна 66136 
Мороз Олена Миколаївна 66087 
Морозов Андрій Васильович 66129 
Морозов Артем Андрійович 65046 
Морозов Володимир Васильович 65279 
Морозов Олексій Володимирович 65279 
Морська Лілія Іванівна 65658, 65725 
Морфлюк Валерій Федорович 65464 
Москвіна Світлана Михайлівна 64807 
Москвяк-Лесняк Дзвенислава Євгенівна 65982 
Моторин Андрій Володимирович 66257 
Мошківська Тетяна Василівна 64722, 64723, 64743, 64744 
Мошківський Микола Володимирович 64722, 64723 
Мощенок Василь Іванович 66133, 66252, 66287, 66288 
Мудрак Тетяна Олександрівна 65387 
Музика Наталія Юріївна 65243 
Музика Тамара Федорівна 65635 
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Мукалова Ілона Вікторівна 65245 
Мулик Катерина Віталіївна 64781, 64782 
Мулявка Дмитро Григорович 65487 
Муравко Сергій Вікторович 65216 
Муранов Володимир Георгійович 64971 
Муринець Галина Іванівна 66226 
Мухаметзянов Рустам Талгатович 66277 
Мямлін Сергій Віталійович 66293 
Нагорний Володимир В'ячеславович 65934 
Нагорний Євген Ігорович 66291, 66297 
Надозірна Тетяна Володимирівна 65509, 66108 
Надоша Олег Володимирович 66067, 66068 
Надрага Василій Іванович 65952 
Надтока Олександр Федорович 65703 
Назаренко Наталія Володимирівна 65734 
Назаренко Наталя Володимирівна 66336 
Нарижняк Анатолій Михайлович 65757 
Нарижняк Ростислав Анатольевич 65757 
Наумов Олег Геннадійович 64812, 64910, 64911, 65059, 65112, 65289, 65462, 

65849, 66019, 66020 
Наумчук Оксана Володимирівна 65657 
Нахлік Євген Казимирович 66306 
Начьотова Тетяна Анатоліївна 65781, 65984 
Небога Сергій Валерійович (Агобен) 65338 
Небога Сергій Валерійович (Колдун Агобен) 65887 
Невлюдов Ігор Шакирович 65348 
Недін Валентин Олегович 65050 
Нежинський Дмитро Ігорович 66204 
Незнамов Сергій Олександрович 65090 
Некрасов Юлій Владиславович 66167 
Ненько Юлія Петрівна 64831 
Непорожня Лідія Вікторівна 65742 
Нерсисян Марина Арутюнівна 65696 
Несен Галина Михайлівна 65429 
Нестеренко Павло Олександрович (Любомир Бого-
явленский) 

65887 

Нестеренко Павло Олександрович (Любомир Бого-
явленський) 

65338 

Нестеренко Павло Олександрович (Люцифер Бесояв-
ленский) 

65121 

Нестерчук Олександр Ігорович 64854 
Нечипорук Олена Петрівна 65470 
Ник Галаган (псевдонім) 64817 
Никифоров Володимир Валентинович 66298 
Нідзельський Михайло Якович 65811 
Нікітіна Ольга Сергіївна 66074 
Нікіфорова Лілія Олександрівна 64825, 64826 
Ніколаєв Володимир Григорович (V.G. Nikolaev) 65571 
Ніколаєв Володимир Григорович (Vladimir Nikolaev) 65414 
Ніколаєв Микола Миколайович 65483 
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна 65743, 65744, 65745, 65746, 65747, 65748 
Ніколенко Ольга Миколаївна 65818, 65819 
Ніколов Дмитро Іванович 65181 
Ніконова Наталія Володимирівна 65284 
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Нітенко Ольга Валеріївна 65443 
Новак Ірина Миколаївна 65952 
Новицька Юлія Євгеніївна 65636, 65637, 65638 
Новік Дмітрій Петрович 65454 
Новіков Сергій Васильович 65940, 65942, 65943, 65944, 65945, 65946 
Новіков Юрій Юрійович 65415 
Новікова Євгенія Борисівна 65141 
Новікова Наталія Миколаївна 66046 
Новосільська Тетяна Володимирівна 65951 
Новохатська Світлана Володимирівна 65781 
Норіцина Наталія Іванівна 65097 
Ободяк Віктор Корнелійович 65140 
Овсянніков Вячеслав Георгійович 65336 
Овчаренко Юлія Анатоліївна 66211 
Овчарук Валерія Анатоліївна 64865 
Огійчук Віктор Олександрович 65285 
Оксенчук Ніна Петрівна 65574, 65575 
Олександр Подільський (псевдонім) 66101 
Олійник Іван Миколайович 65083 
Олійник Ігор Олександрович 66099 
Олійник Наталія Юріївна 66090, 66091 
Олійник Оксана Віталіївна 65687 
Олійник Олена Петрівна 66039 
Олійник Сергій Михайлович 65574, 65575 
Омельчук Сергій Аркадійович 65522 
Оністрат Олександр Анатолійович 64798, 65994 
Опалко Анатолій Іванович 65365 
Опанасенко Марія Георгіївна 66282 
Опріц Наталія Володимирівна 64813 
Орленко Микола Іванович 65030, 65031, 65032, 65033 
Остапенко Генадій Олександрович 66099 
Остапенко Сергій Валерійович 66061 
Остапченко Людмила Іванівна 65595 
Остапчук Сергій Миколайович 64821 
Отсропіцький Дмитро Олександрович 64840 
Отченаш Натадія Дмитрівна 66065 
Отченаш Наталія Дмитрівна 64866 
Очеретнюк Ольга Сергіївна 65762 
Ошо Джакоб Олувалайбі Олувакайодович (VDT) 64772, 64773, 64774, 64775, 64776, 64777, 64778, 

64779, 64780 
Павелко Олександр Володимирович 66292 
Павіченко Юлія Володимирівна 65533 
Павленко Іван Валентинович 65845 
Павленко Стелла Василівна 64865 
Павленко Юлія Геннадіївна 66212 
Павлига Павло Дмитрович 65876 
Павлик Ганна Володимирівна 64847, 64855 
Павло Ар'є (псевдонім) 65496 
Павлов Олексій Леонідович 64897 
Павлов Сергій Володимирович 65282, 65283 
Павловська Марина Олександрівна 65078, 65129 
Павловський Всеволод Віталійович 65068 
Павловський Олексій Михайлович 65192 
Павловський Павло Валерійович 65922, 65923, 65963 
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Павловський Сергій Анатолійович 65078, 65129 
Павлуша Тетяна Петрівна 65735 
Пакреєв Володимир Геннадійович 66076, 66077, 66078, 66079 
Паламарчук Євген Олександрович 64771 
Паламарчук Лариса Борисівна 65815 
Палій Анатолій Павлович 65008, 65281, 65933 
Палій Андрій Павлович 65142, 65143, 65933 
Палій Іван Володимирович 65137 
Палій Олександр Анатолійович 65821 
Паллу Людмила Миколаївна 64970 
Панішев Анатолій Васильович 66129 
Панфіленко Володимир Наумович 66151 
Панченко Володимир Євгенович 66304 
Панченко Світлана Валеріївна 65350 
Парахін Валентин Володимирович 66317 
Паращич Валентина Вячеславівна 65712 
Пасічна Тетяна Сергіївна 65511 
Пасічник Олександр Сергійович 65628 
Пасічніченко Олег Михайлович 65595 
Патик Леся Леонідівна 65883 
Патлавська Ірина Ігорівна (IREN GOTYE) 65225, 65226 
Паточкін Борис Вікторович 64811 
Пахаренко Василь Іванович 65817 
Пахомова Вікторія Миколаївна 66294, 66295 
Пахомова Тетяна Геннадіївна 65627 
Пеліх Денис Олександрович 66142 
Пельтек Ілля Іванович 66026 
Пелюк Ілля Сергійович 65831 
Пентилюк Марія Іванівна 65522 
Первой Володимир Володимирович 66224 
Перелигін Борис Вікторович 64922 
Перепелична Рената Ярославівна 66087 
Пересунько Микола Михайлович 65114, 65115, 65337 
Перетокін Андрій Геннадійович 64962 
Пестенков Олександр Володимирович (Alex Forst) 64891 
Пестушко Валерій Юрійович 65609 
Петраш Сергій Ігорович 66100 
Петренко Олександр Миколайович 66292 
Петренко Юрій Антонович 65935, 65936 
Петришин Юрій Степанович 66134 
Петров Олександр Михайлович 64727 
Петровський Олександр Володимирович 66202 
Петрочко Жанна Василівна 64762 
Петрунько Лариса Дмитрівна 65263 
П'єц Юрій Ярославович 65973, 66149 
Пивовар Ірина Вікторівна 64880, 64889 
Пивовар Юрій Ігорович 64879 
Пилип Мар'яна Богданівна 65546, 66116 
Пилипенко Юрій Володимирович 65450 
Пилипчак Наталія Миколаївна (Наталія Радужная) 65296, 65297 
Пилипчук Олександр Павлович 65525 
Пилип'юк Віктор Вікторович 66065 
Писаренко Олег Анатолійович 65811 
Півень Олександр Іванович (Пивень Александр  
Иванович) 

65023 
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Півторак Діана Олександрівна 65191, 65192, 65193, 65194, 65358, 65359, 65360, 
65688 

Підлубний Анатолій Адамович 66016 
Підручна Марія Василівна 65630 
Піканова Наталія Володимирівна 65424 
Пірак Наталія Ігорівна 65028 
Піроженко Анна Олегівна 65696 
Пісковець Ольга Вікторівна 65362 
Піскун Тарас Олександрович 66283, 66284 
Пістун Петро Федорович 65722 
Піць Андрій Вікторович 65835 
Плаксюк Олексій Юрійович 66237 
Платонов Олег Ісаакович 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Плетень Оксана Олександрівна 65999, 66000, 66001, 66002 
Плотний Григорій Григорович 65574, 65575 
Плотніков Кирило Анатолійович 66247, 66248, 66249 
Плотнікова Тамара Михайлівна 66247, 66248, 66249 
Плугатар Юрій Володимирович 66246 
Подаляк Наталія Гордіївна 65617 
Подгурська Тамара Анатоліївна 64709, 64710 
Покась Лілія Антонівна 65703 
Полєнок Андрій Володимирович 65111 
Полішук Владислав Миколайович 66155 
Поліщук Наталія Миколаївна 65820 
Поліщук Олександр Володимирович 65283 
Поліщук Станіслав Борисович 66189 
Половенко Ганна В'ячеславівна 65451, 65452, 65453 
Полонський Віталій Борисович 65620, 65621, 65622, 65623, 66299, 66300, 66301, 

66302 
Полонський Роман Васильович 65335, 65353 
Полубєлов Олександр Олександрович 65931 
Полулях Наталія Сергіївна 65509, 66108 
Полупан Володимир Володимирович 66040 
Полуянова Тетяна Андріївна 66311 
Польовий Володимир Васильович 64867 
Поляков Віктор Михайлович 65881, 65882 
Поляков Леонід Олегович 65020 
Полякова Алла Анатоліївна 65229 
Полякова Світлана Володимирівна 65951 
Полякова Тетяна Михайлівна 65593, 65604 
Пометун Олена Іванівна 65649 
Помилуйко Владислав Олександрович 65481 
Пономаренко Артем Анатолійович 66100 
Пономаренко Володимир Степанович 65195 
Пономаренко Марина Василівна 65951 
Пономаренко Микола Семенович 65013 
Пономаренко Яна Володимирівна 65354 
Пономарьов Андрій Андрійович 66257 
Попа Марія Костянтинівна 65541, 65542, 66111, 66121 
Попель Павло Петрович 65711, 66106 
Попко Євгенія Юріївна 64821 
Попов Володимир Андрійович 65959 
Попов Олександр Володимирович 65347, 65679 
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Попова Людмила Олександрівна 65536 
Попова Світлана Миколаївна (Светлана Кириллова) 64792 
Попова Юлія Миколаївна 64899, 65292, 65293 
Попович Василь Іванович 65919 
Попович Олена Вікторівна 64722, 64723 
Порохнявий Юрій Борисович 66067, 66068 
Порядинський Олександр Петрович 65665, 65666, 65667 
Посилкіна Ольга Вікторівна 65636, 65637, 65638 
Постний Антон Валерійович 64746 
Потрус Наталія Павлівна 66136 
Почечуєв Сергій Сергійович 64840 
Почтаренко Ольга Миколаївна 65813 
Поян Владислава Русланівна 65003, 65004, 65005, 65006 
Предко Олександр Володимирович 64764, 64765, 64766 
Приймак Алла Миколаївна 65604 
Приймак Андрій Васильович 65907, 65920, 65921, 65922 
Примак Микола Анатолійович 65339, 65549 
Присяжний Сергій Андрійович 66070 
Приходько Юлія Миколаївна 65532 
Прісягіна Наталя Іванівна 65221 
Прокопенко Дмитро Юрійович 64770 
Прокопенко Наталія Сергіївна 65517 
Прокопенко Павло Михайлович 64890 
Прокопчук Сергій Олегович 65846, 65847 
Прокоф'єв Ігор Юрійович 66006, 66007, 66008, 66009 
Пронькіна Наталя Леонідівна 65486 
Пронько Олена Петрівна 64722, 64723 
Просяний Олексій Валентинович 65249, 65251, 65255, 65256, 65257, 65258, 65264, 

65265, 65266, 65267, 65268, 65269, 65270, 65271 
Прохоренко Леся Іванівна 65434 
Процюк Анатолій Тимофійович 65417 
Процюк Віталій Валерійович 65987 
Прудіус Анастасія Олегівна 65691 
Пудло Юлія Олександрівна 66071 
Пузанова Антоніна Григорівна 65693 
Пуларія Андрій Луарсабович 66293 
Пунтус Олександр Володимирович 65763 
Пурнов Олександр Миколайович (Пурнов Александр 
Николаевич) 

65989 

Пустовіт Євген Миколайович 66153 
Пустовіт Тетяна Михайлівна 64922 
Пустовойтенко Валерій Павлович 66317 
Путренко Віктор Валентинович 64745 
Пухальська Ірина Олександрівна 65759 
Пшемицький Андрій Володимирович 65263 
Пшенична Людмила Емануїлівна 65371 
Пюро Юрій Казимирович 65875 
П'янило Оксана Ярославівна 65463 
Пясковський Вадим Валерійович 65883 
Пятисоцька Світлана Сергіївна 66135 
Радецька Валентина Яківна 65883 
Радзівіл Тетяна Анатоліївна 65316 
Радзішевська Євгенія Борисівна 65009 
Радченко Сергій Сергійович 65458 
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Расін Дмитро Михайлович 65094 
Распопова Юлія Олександрівна 66136 
Рассказов Олександр Олегович 65029 
Рачко Олена Федорівна (псевдонім) 65699 
Рева Михайло Володимирович 66261 
Регіна Ріпка (псевдонім) 66104 
Редько Валерій Григорович 65603, 65612 
Рейдемейстер Олексій Геннадійович 66293 
Ремажевська Віра Миколаївна 65431, 65432, 65433 
Ренгач Олена Миколаївна 65507 
Репях Олександр Павлович 65044, 65045 
Реут Анна Георгіївна 65951 
Речкалов Олександр Павлович 66322 
Рєзнік Олег Миколайович 65487, 65499 
Рєпко Олена Олександрівна 66189 
Риба (псевдонім) 64916 
Рибалко Ліна Миколаївна 65702 
Рибачук Олександр Георгійович 66177 
Рибікова Ганна Володимирівна 64988, 64989 
Рибін Микола Володимирович 66311 
Ривкінд Йосиф Якович 65607 
Рижов Ігор Миколайович 64974, 66014 
Рінгер Клара Василівна 65537, 66117 
Родченко Олександр Васильович 66236 
Рожкова Ганна Миколаївна 66136 
Розводюк Михайло Петрович 66241, 66242, 66243 
Розум Ігор Олександрович 64883 
Роїк Євген Михайлович 65100 
Ройзіна Галина Олександрівна 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Рокочинський Анатолій Миколайович 64968, 64970, 64971 
Романенко Світлана Степанівна 65996 
Романчук Марина Євгенівна 64865, 66183 
Романюк Руслан Анатолійович 65959 
Романюк Сергій Олександрович 65282, 65283 
Росколуп Ірина Георгіївна 64814 
Рослик Євгеній Олексійович 64852 
Ротарь Наталія Олександрівна 65248, 65250, 65252, 65253, 65254, 65259, 65260, 

65261, 65272, 65273, 65274, 65275, 65276 
Рощина Інна Олександрівна 64990, 64997 
Рощупкін Георгій Вікторович 64745 
Рублевська Надія Іванівна 64738, 64739 
Рублевський Владислав Дмитрович 64739 
Рудакова Світлана Григорівна 64708, 64717 
Руденко Віктор Дмитрович 65540, 66120 
Руденко Інна Вікторівна 66206, 66207 
Руденко Юлія Вікторівна 65101 
Рудень Василь Володимирович 65904, 65911, 65982 
Рудник Дарина Володимирівна 65870 
Рузанна Романова (псевдонім) 65993 
Русаков Ігор Олександрович 65660 
Русанов Сергій Аркадійович 66227 
Рута Богдан (псевдонім) 65929 
Рутковська Інесса Анатолійовна 64768 
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Рябуха Наталя Олексіївна 65327 
Рябуха Тетяна Валеріївна 64862 
Рязанов Дмитро Юрійович 66205 
Саваофови (псевдонім) 65351, 65351, 65351 
Саварин Тетяна Володимирівна 65582, 65586, 65588 
Савицька Яна Артурівна 66169, 66170 
Савченко Віталій Федорович 65718 
Савченко Ілля Олександрович 66274 
Савченко Марія Аврамівна 65430 
Савченко Олена Віталіївна 66274 
Савчин Марія Михайлівна (псевдонім) 65814 
Савчук Юрій Костянтинович 65764 
Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна 65633 
Садовніков Артур Михайлович 65221 
Сакович Ольга Костянтинівна (псевдонім) 64914 
Саковський Андрій Анатолійович 65883 
Салієва Ольга Володимирівна 65850 
Сало Василь Іванович 65228 
Салядінов Кубедін 65731 
Самойленко Олексій Васильович 65950 
Самойлов Віталій Дмитрович 65263 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 65597 
Самокіш Павло Віталійович 66228 
Самонова Олена Ігорівна 65593, 65604 
Самсоненко Володимир Віталійович 65873 
Самсонкін Валерій Миколайович 64868, 64896, 64954 
Самчук Василь Олександрович 65852, 65853, 65854, 65855, 65856, 65857 
Сапегін Олександр Миколайович 65194 
Сас Ірина Сергіївна 65205 
Сас Олександр Олександрович 65206 
Сахненко Ольга Ігорівна 64866 
Сахно Володимир Прохорович 65881, 65882 
Сацький Дмитро Володимирович 64845 
Сванідзе Тимур Зурабович 65244 
Свідло Тетяна Миколаївна 65886 
Свінціцький Анатолій Станіславович 65014 
Світлична Олена Олександрівна 65027 
Сгадов Сергій Олександрович 65680, 65681, 65682 
Севастьянова Даріна Олександрівна 65734 
Семенда Дмитро Костянтинович 66081 
Семенда Олена Всеволодівна 66081 
Семенов Дмитро Сергійович 66033 
Семенова Інна Георгіївна 64865 
Семенова Тетяна Анатоліївна 65349 
Семергій Григорій Михайлович 64979 
Семикова Тетяна Іванівна 65987 
Сенченко Костянтин Євгенович 65917 
Сенчихін Юрій Миколайович 65461 
Сербова Зінаїда Федорівна 64865, 64866, 66183 
Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 66005 
Сергей Даль (псевдонім) 65041 
Сергєєва Евеліна Едгардовна 65221 
Сергієнко Сергій Анатолійович 65996 
Сердюк Зоя Олексіївна 65705 
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Сердюченко Валентина Григорівна 65646 
Серебряков Владислав Михайлович 65782 
Серебряков Ілля Володимирович 65972 
Серебряков Олександр Олександрович 64906 
Середа Іван Васильович 65761 
Серт Дарина Вікторівна 65684, 65685, 65686 
Сєдова Олександра Ігорівна 64975 
Сєрбов Микола Георгійович 66065 
Сиволоб Андрій Володимирович 65650 
Сидоренко Костянтин Григорович 65829 
Сидоренко Костянтин Олександрович 65574, 65575 
Сидоренко Марина Миколаївна 65821 
Сидоренко Олександр Іванович 66267 
Сидоров Дмитро Геннадійович 65192 
Сидорук Володимир Антонович 65346 
Сидорук Юлія Сергіївна 65373, 65774, 65775 
Сидякіна Олена Вікторівна 66266, 66267 
Силін В'ячеслав Володимирович 64757, 64758, 64759, 64760 
Симуніна Юлія Миколаївна (Юлія Лебедєва) 65392 
Сингаївська Олександра Іванівна 65870 
Синиця Валентин Іванович 65932, 65967, 65968 
Синиця Олена Володимирівна 65008, 65281 
Синюгін Вадим Валерійович 65851 
Сирота Олександр Вадимович 64767 
Сиротюк Володимир Дмитрович 65594 
Сисоєва Світлана Олександрівна 65286 
Ситник Василь Володимирович 65105, 65113 
Ситник Ганна Вікторівна 66046 
Ситник Юлія Анатоліївна 65683 
Сичевський Сергій Валерійович 65762 
Сичова Вікторія Томасівна 65816 
Сівакова Ірина Василівна 64869 
Сілін Денис Вячеславович 65560 
Сілкова Олена Вікторівна 65809 
Сільвестрова Ірина Володимирівна 65608 
Сільченко Марина Валеріївна 64794 
Сільченко Тетяна Іванівна 66229 
Сімакова Лідія Анатоліївна 65654 
Сімонова Вікторія Андріївна 65363 
Сінюгін Вадим Валерійович 65907, 66269 
Сіора Олександр Сергійович 66285, 66286 
Сіренко Юлія Василівна 65953 
Сірош Марія Максимівна 64960 
Сірук Роман Анатолійович (Repost) 66168 
Сіянов Олександр Ілліч 65187, 65188 
Скіданов Артем Владиславович 65765, 66238 
Скісов Євгеній Геннадійович 65298 
Скляревський Ігор Олександрович 64761 
Скордіна Ольга Вікторівна (Оллі) 64802 
Скрипко Галина Олексіївна 65454 
Скрипник Наталія Вячеславівна 65650 
Славінська Алла Людвигівна 64925, 64927 
Слєпцов Олег Семенович 65074 
Слободяник Анатолій Олександрович 65835 
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Слободянюк Олена Михайлівна 65598, 65614 
Слоньовська Ольга Володимирівна 65535 
Слюсар Олег Федорович 65730 
Смагін Ігор Іванович 65649 
Смаглюк Любов Вікентіївна 65457 
Смирнова Дар'я Олександрівна 66205 
Смірнова Марія Олегівна 64800, 64801, 66066 
Смірнова Поліна Василівна 66209, 66210 
Сміянов Владислав Анатолійович 65919 
Сміянов Євген Владиславович 65919 
Смоков Степан Іванович 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Смольнякова Наталія Миколаївна 65215, 66208 
Смоляр Юрій Юрійович 64726, 65020 
Снігірьов Ігор Вадимович 65981 
Сніговська Оксана Володимирівна 65728 
Соболь Валерій Іванович 65655 
Совенко Валерій Володимирович 65815 
Сокиран Михайло Федорович 65883 
Сокиран Федор Михайлович 65883 
Сокол Дмитро В'ячеславович 64903 
Сокол-Кітаєв Олег Васильович 65838 
Соколов Вячеслав Вікторович 65102 
Соколова Єлизавета Валентинівна 66155 
Соколова Людмила Володимирівна 65759 
Соколовська Валентина Михайлівна 65811 
Соловей (псевдонім) 65224 
Соловей Юлія Олександрівна (Леда) 66034, 66035, 66036 
Сологуб Руслан Григорович 65994 
Солодкий Олександр Дмитрович 65773 
Солодовник Євгеній Ігорович 65668 
Солоненко Анатолій Миколаєвич 65278 
Солопенко Володимир Анатолійович 65651 
Сопель Михайло Федорович 65068 
Сопілко Ірина Миколаївна 64887, 64888 
Сопов Володимир Михайлович 65836 
Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім) 65723, 65724 
Сотникова Світлана Іванівна 65524, 65527 
Софія Райчева (псевдонім) 66225 
Співаковський Володимир Михайлович 66082, 66083 
Спіріна Тетяна Михайлівна 65578 
Спісов Євгеній Геннадійович 65340 
Спіцина Єлізавета Євгеніївна 65660 
Стадник Олександр Григорович 65529 
СТАЛКЕР (псевдонім) 66012 
Старик Анна Олексіївна 66018 
Статівка Валентина Іванівна 65709 
Стаценко Олексій Павлович 64900, 64901 
Стацюра Надія Іванівна 65025 
Стелюк Антон Олегович 65068 
Степанель Ян Ігорович 65959 
Степаненко Наталія Володимирівна 64931, 64932 
Степанков Ярослав Вікторович 66013 
Степанська Марина Григорівна 65576 
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Степанюк Алла Василівна 65631 
Степанюк Світлана Іванівна 64828 
Степчук Світлана Іванівна 65285 
Стефанишин Дмитро Володимирович 64745 
Стеценко Ірина Володимирівна 65721 
Стогній Борис Сергійович 65068 
Столєтов Сергій Олександрович 66285 
Столярчук Надія Миколаївна 64821 
Стороженко Ігор Петрович 65182 
Стороха Богдан Валентинович 65819 
Страшко Станіслав Васильович 65195, 65825 
Стрельченко Валерій Якович 64740 
Стрельчук Людмила Михайлівна 66088 
Стрєльніков Віктор Васільєвіч (Стрельников Виктор 
Васильевич) 

65081 

Стрижак Юрій Іванович 64841, 64842 
Стрижкіна Юлія Сергіївна 65047 
Стрижова Тетяна Володимирівна 65640 
Струкевич Олексій Карпович 65823 
Струтинський Богдан Дмитрович 66200, 66313 
Стукаленко Юрій Миколайович 65891 
Субоч Борис Михайлович 65024 
Сукачев Дмитро Сергійович (La Scala) 65569 
Сулим Андрій Олександрович 66286 
Суліма Наталія Миколаївна 65135 
Сурков Олексій Геннадійович 65693 
Суховій Вікторина Федорівна 64866 
Сухонос Олег Вікторович 65020 
Сухоруков Віктор Костянтинович 66296 
Сушкова Ольга (псевдонім) 64844 
Сэм Дики (псевдонім) 65858 
Сябрук Ігор Миколайович 65125 
Табунщик Галина Володимирівна 65139 
Тагліна Ольга Валентинівна 65526 
Талов Євгеній Петрович 66100 
Танклевська Наталія Станіславівна 66094 
Тарабанова Валентина Павлівна 66252 
Тараріна Олена Володимирівна 65341, 65342, 65343, 65344 
Тарасенко Влада Іванівна 66256 
Тарасенко Галина Анатоліївна 65365 
Тарасенко Костянтин Володимирович 65808 
Тарасенко Олександр Ігорович 65101 
Тарасенко Тетяна Володимирівна  64862 
Тарасенкова Ніна Анатоліївна 65705, 65706 
Тарасюк Олександр Миколайович 65828 
Татарчук Андрій Юрійович 66073 
Татьяна Ляван/Tatyana Laving (псевдонім) 65480 
Тельвак Віталій Васильович 66305 
Тельнік Дмитро Володимирович 65061 
Терешенков Віктор Михайлович 66033 
Терещенко Марина Олександрівна (Марина Терес) 65992, 66163 
Терещенко Світлана Іванівна 64712, 64718, 65442 
Терещук Андрій Іванович 65530, 65532 
Терещук Борис Миколайович 65606 
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Терещук Борис Миколайович (псевдонім) 65425 
Терзі Вероніка Мечеславівна 65729 
Терлецька-Павлів Іванна Іванівна 65431, 65433 
Тименко Володимир Петрович 65425, 65511, 65606 
Тимохіна Валентина Олександрівна 65016 
Тимошенко Олексій Васильович 64978 
Тимошенкова Оксана Володимирівна 64722, 64723 
Титов Ростислав Володимирович 65997 
Титюк Валерій Костянтинович 65996 
Тихий Володимир Вікторович 65496 
Тихонов Ігор Олексійович 66156 
Тихонов Олександр Іванович 65491, 65502 
Тихонова Ася Олександрівна 66188 
Тихонова Світлана Олександрівна 65502 
Тиш Євгенія Володимирівна 65753 
Тищенко Костянтин Анатолійович 66070 
Тімохін Сергій Сергійович 65228 
Тімохіна Тетяна Олександрівна 65016, 65017, 65018 
Тімченко Наталія Федорівна 65904, 65911 
Тітов Олег Олександрович 65219 
Тіховська Тетяна Миколаївна 64808, 65579 
Тіщук Олександр Анатолійович 66102 
Ткаченко Антон Вікторович 65916 
Ткаченко Антон Романович 66257 
Ткаченко Кирило Костянтинович 65339, 65549 
Ткаченко Лідія Григорівна 65952 
Ткачук Віра Петрівна 64828 
Ткачук Галина Теодорівна (Галина Поручник-
Ткачук) 

66154 

Ткачук Едуард Васильович 66141 
Ткачук Костянтин Олександрович 65925 
Ткачук Сергій Григорович 66253 
Товстенко Вікторія Ростиславівна 64714 
Тодоров Михайло Анатолійович 65007 
Тодоров Сергій Миколайович 64818 
Тодорова Олена Іванівна 64865 
Тодосієнко Анна Олександрівна 64992, 64995 
Токарєва Олександра Василівна 65661 
Толмачов Артем Олександрович 66086 
Толочко Валентин Михайлович 65634, 65635 
Толстанова Ганна Миколаївна 65650 
Томасишин Ірина Миколаївна 65976, 66003, 66004 
Томинець Марія Ярославівна 65379 
Топорков Олександр Миколайович 64781, 64782 
Топузов Олег Михайлович 65703 
Торкаєнко Ірина Ігорівна 65431, 65432 
Траілін Вячеслав Федорович 66033 
Траскова Аліна Василівна 66183 
Трибулькевич Антон Володимирович 65873 
Трикоз Сніжана Валеріївна 65426 
Тріфонов Дмитро Миколайович 64767 
Трондіна Наталія Олександрівна 65932 
Трофанова Тамара Григорівна 65489 
Трофименко Марина Вікторівна 65457 
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Троценко Павло Дмитрович 66181 
Туйчев Владислав Володимирович 64732 
Тулуб Володимир Володимирович 64729 
Тулуш Леонід Дмитрович 64820 
Туніковська Лілія Григорівна 66245 
Турпак Сергій Миколайович 65138 
Турчин Михайло Ігорович 66323 
Туряниця Вікторія Георгіївна 65818 
Туташинський Василь Іванович 65606 
Тучина Наталія Василівна 65715 
Тучковенко Оксана Аркадіївна 64866 
Тучковенко Юрій Степанович 64866, 66065 
Тушніцка Надія Михайлівна 65546, 66116 
Тютченко Ельвіра Петрівна 66047 
Уварова Ганна Шевкетівна 65609 
Удовиченко Лариса Миколаївна 65639 
Удовікова Наталя Олександрівна 65781 
Уманська Ольга Сергіївна 65448 
Устинова Ірина Петрівна 64882 
Уткіна Марина Сергіївна 65500 
Уфімцева Ольга Юріївна 64754 
Ушкаренко Віктор Олександрович 65458 
Фадєєнко Галина Дмитрівна 65590 
Фарафонова Олена Валеріївна 64739 
Фаремна Марія Яківна 65301 
Федишин Назар Євгенович 65580, 65581, 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 

65587, 65588 
Федік Леся Юріївна 65107 
Федоренко Віра Іларіонівна 65217 
Федоренко Сергій Миколайович 65228 
Федоренко Юрій Володимирович 66029 
Федоров Євген Володимирович 64876 
Федоров Олег Ігорович 65222 
Федоруца Ірина Олександрівна 65072, 65885 
Федорчук Михайло Іванович 65458 
Федорчук Назар Богданович 66329 
Федорюк Юрій Богданович 64771 
Федосов Геннадій Пилипович 64753 
Федосова Ірина Василівна 64833 
Федотова Світлана Олександрівна 65960 
Федченко Валентин Олександрович 65075 
Федченко Святослав Йосипович 65024 
Федькін Микита Борисович 64952 
Федюк Богдан Олександрович 66075 
Федя (псевдонім) 66069 
Феррара Алла Іванівна 64953 
Фесенко Віра Григорівна 65434 
Феськов Микола Миколайович 65883 
Фефілова Галина Євгенівна 65712 
Фещенко Анна Олександрівна 65345, 66127 
Фєтєску Лариса Іванівна 65377, 65378 
Філатов Євген Володимирович 66316 
Філіпов Юрій Олександрович 66332 
Філіппов Юрій Олександрович 66333 
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Філіпченко Олександр Іванович 65830, 65888, 65889, 65891, 65892, 65893, 65894, 
65896, 65897, 65898, 65899, 65900, 65901, 65940, 
65941, 65942, 65943, 65944, 65945, 65946 

Філішин Олег Ельшадович 65983 
Філоненко Валерій Володимирович 66015 
Фірман Ігор Романович 65463 
Фірстова Оксана Геннадіївна 65572 
Фліс Петро Семенович 66015 
Фокіна Валерія Сергіївна 65832, 65833 
Фот Людмила Гаріевна 65757 
Фролов Володимир Костянтинович 65797 
Фурман Олександр Іванович 64898 
Фуфаєва Ольга Юріївна 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Хабібулін Расим Равілевич 66258 
Хаврюта Руслан Юрійович 64761 
Халабаджах Інна Михайлівна 65652, 65714 
Ханчопуло Дмитро Костянтинович 64840 
Харахади Амет 65731 
Хардін Олег Олександрович 65766 
Харинович Сергій Григорович 65839, 65840, 65841, 65842 
Харлап Костянтин Анатолійович 65022, 65133, 65134 
Харлап Ольга Анатоліївна 65022, 65133, 65134 
Харук Катерина Богданівна 64848 
Харчук Наталія Ростиславівна 65443 
Хаустов Володимир Кирилович 66317 
Хачатурян Альона Олександрівна  65783 
Хачатурян Єва-Марія Араїківна 65783 
Хачатурян Тігран Араїкович 65783 
Хелен (псевдонім) 65459 
Хіміч Олександр Миколайович 65346, 65347 
Хмеловський Владислав Григорович 65025 
Хоботова Еліна Борисівна 65937 
Ходзицька Ірина Юліївна 65511 
Ходосовцев Олександр Євгенович 65650 
Хозя Павло Олександрович 66285 
Холод Євгеній Леонідович 64815 
Хоменко Володимир Львович 65444 
Хомович Олександр Ігорович 65741 
Хотюн Микола Михайлович 66265 
Хохлов Валерій Миколайович 64866 
Храмцова Вікторія Вікторівна 66087 
Хромих Анастасія Геннадіївна 65636, 65637, 65638 
Хром'як Христина Юріївна 65145, 65146, 65147, 65148, 65149, 65150, 65151, 

65153, 65154, 65155, 65156, 65157, 65158, 65159, 
65160, 65161, 65162, 65163, 65164, 65165, 65166, 
65167, 65168, 65169, 65170, 65171, 65172, 65173, 
65174, 65175, 65176, 65177, 65178, 65179, 65180 

Цветкова Наталія Володимирівна 65811 
Цибульник Сергій Олексійович 65193, 65358, 65359, 65360, 65688 
Циганій Світлана Олексіївна 64996, 64999 
Цимбал Віра Іванівна 65995 
Цимбал Вячеслав Анатолійович 64798 
Цимбал В'ячеслав Анатолійович 65994 
Цимбал Олександр Іванович 65952 
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Цимбалістий Ігор Юліанович 65612 
Цис Олексій Іванович 64798 
Чабан Василь Йосипович 65104 
Чабан Ірина Анатоліївна 65735 
Чабанюк Світлана Борисівна 64965 
Чатченко Ольга Євгенівна 65211, 65212, 65213, 65214 
Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be) 65073, 66235 
Чеботарьов Віктор Сергійович (Loud Be) 65073 
Чеботарьова Олена Валентинівна 65428 
Чеклов Володимир Федорович 65987 
Чеклова Валентина Михайлівна 65987 
Чекушина Юлія Миколаївна 64962 
Чен Наталія Володимирівна 65734 
Ченцов Андрій Віталійович 64764, 64765, 64766 
Червінський Максим Сергійович 65777, 65778, 65779 
Черенько Людмила Миколаївна 65951 
Черепанова Ольга Миколаївна 65126 
Чернецький Дмитро Васильович 65580, 65581, 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 

65587, 65588 
Чернишов Іван Володимирович 65972 
Чернишова Олена Сергіївна 66185 
Чернієнко Сергій Сергійович 65690 
Черніков Станіслав Михайлович 64900 
Чернікова Людмила Антонівна 65607 
Чернобай Геннадій Олександрович 65461 
Чернова Любава Сергіївна 65493, 65494 
Чернова Тетяна Юріївна 66102 
Чернявський Олег Вікторович 65388, 65389 
Черняк Олександр Іванович 65184 
Черняк Сергій Іванович 66087 
Чехович Владислав Валентинович 66237 
Чєн Наталія Володимирівна 66336 
Чис Олексій Іванович 65994 
Чистяков Олексій Валерійович 65347 
Чичикало Ніна Іванівна 66169, 66170 
Чістяков Евгєній Александровіч (Чистяков Евгений 
Александрович) 

65962 

Чміль Ганна Леонидівна 64750 
Чомко Ростислав Ярославович 65101 
Чопик Павло Іванович 65722 
Чорна Марина Віталіївна 65210, 65211, 65212, 65213, 65214, 66208, 66209, 

66210, 66211 
Чорна Мирослава Орестівна 65973, 66149 
Чорний Євгеній Олександрович 64845 
Чорний Ігор Віталійович 65828, 65829 
Чорний Олексій Петрович 65996 
Чорнобай Павло Олексійович 65618 
Чорноус Юлія Миколаївна 65883 
Чорноусов Олексій Миколайович 64858 
Чугунов Віктор Федорович 64912 
Чудовський Сергій Володимирович 66187 
Чужиков Віктор Іванович 65098 
Чумак Надія Петрівна 65648 
Чуркін Володимир Вікторович 65464 
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Чутро Олександр Федорович 66262 
Шаєвич Михайло Абрамович 64930 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 64865, 66183 
Шакотько Віктор Васильович 65607 
Шалай Сергій Васильович 64971 
Шальов Роман Анатолійович 65001 
Шаменкова Ольга Ігорівна 66183 
Шамрай Людмила Михайлівна 65390 
Шангар Олексій Сергійович 66266 
Шаповалов Микита Сергійович 66142 
Шапошник Владислав Юрійович 66293 
Шарай Світлана Михайлівна 65882 
Шаталов Олексій Михайлович 65830, 65888, 65889, 65891, 65892, 65893, 65894, 

65895, 65896, 65897, 65898, 65899, 65900, 65901, 
65940, 65941, 65942, 65943, 65944, 65945, 65946 

Шашенко Світлана Юріївна 66049 
Швайдак Ірина Володимирівна 66030 
Швед Ольга Олександрівна 65955 
Швець Владислава Володимрівна 65310, 65311, 65312 
Швець Галина Станіславівна 64924, 64925 
Швець Наталія Миколаївна 64865, 66183 
Швидько Ганна Кирилівна 65618 
Шебанова Віталія Ігорівна 65092 
Шевцова Тетяна Олександрівна 65037 
Шевченко Антон Едуардович 65374, 65375, 65376 
Шевченко Віталій Вікторович 65758 
Шевченко Володимир Іванович 65371 
Шевченко Ірина Володимирівна 65735 
Шевченко Олександр Анатолійович 64809, 65754 
Шевченко Олександр Григорович 64930 
Шевчук Андрій Юрійович 65339, 65549 
Шевчук Валерій Олександрович 65504 
Шевчук Віктор Васильович 66246 
Шевчук Віталій Володимирович 65939 
Шевчук Владислава Олегівна 65079, 66325 
Шевчук Дмитро Володимирович 65358, 65359, 65360 
Шейкіна Тетяна Тарасівна 65874 
Шекк Павло Володимирович 64866 
Шелудченко Сергій Михайлович 66224 
Шендрик Віра Вікторівна 65934 
Шепітько Світлана Віталіївна 65806 
Шерман Ісаак Михайлович 64832 
Шерман Михайло Ісаакович 64931, 64932 
Шерстюк Володимир Анатолійович 65203, 65204, 66178, 66179 
Шестаковський Павло Олександрович 65985 
Шестовський Артем Віталійович 66257 
Шестопалов Євген Анатолійович 65525 
Шикунов Олександр Анатолійович 66293 
Шиндирук Іван Петрович 64820 
Шинкар Світлана Дмитрівна 65108 
Шинкаренко Володимир Григорович 64755 
Шинкаренко Сергій Анатолійович 65262 
Шинкарук Олег Миколайович 64759 
Шинкевич Вікторія Ігорівна 65810 
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Шишкін Владислав Сергійович 65951 
Шиян Анатолій Антонович 64825, 64826 
Школяр Сергій Петрович 65280 
Шмигер Галина Петрівна 65063 
Шмотолоха Андрій Богданович 66250 
Шолпан Руслан Анатолійович 65393, 65394, 65395, 65396, 65397, 65398, 65399, 

65400, 65401, 65402, 65403, 65404, 65405, 65406, 
65407, 65408, 65409, 65410, 65411, 65412, 65784, 
65785, 65786, 65787, 65788, 65789, 65790, 65791, 
65792, 65793, 66190, 66191, 66192, 66193, 66194, 
66195, 66196, 66197, 66198, 66199 

Шостак Станіслав Михайлович 65484 
Шпак Діна Юріївна 66015 
Шпак Дмитро Васильович 65111 
Шпатенко Віктор Сергійович 65220 
Шпатенко Тетяна Вікторівна 65220 
Шпичак Олег Сергійович 65502 
Шраменко Володимир Миколаєвич 65884 
Шрамко Олександр Валерійович 65263 
Штанько Оксана Федорівна 65657 
Штовба Сергій Дмитрович 65186 
Штукан Вадим Михайлович 64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Шурпатенко Валерій Семенович (Вася Смоляк) 64875 
Шут Микола Іванович 65697, 66107 
Щербак Андрій Миколайович 65878 
Щетініна Людмила Валеріївна 64716, 64719 
Щічко Людмила Олександрівна 65957, 65958 
Ювковецький Олександр Сергійович 65490 
Юзьків Остап Петрович 65038, 65039 
Юнаковська Вікторія Вікторівна 65986 
Юрженко Володимир Васильович 65642 
Юринець Юлія Леонідівна 64884 
Юрій Писаренко (псевдонім) 65040 
Юсупов Володимир Васильович 65883 
Юхимович Оксана Віталіївна 65447 
Ющук Іван Пилипович 65720 
Ягенська Галина Василівна 65650 
Ягольник Олексій Олександрович 66095 
Якимова Наталія Сергіївна 65953 
Якімішіна Інга Вікторівна 64730 
Якір Михайло Семенович 65620, 65621, 65622, 65623, 66299, 66300, 66301, 

66302 
Яковець Володимир Іванович 64822 
Яковлєв Ігор Анатолійович 65782 
Якуба Євген Антонович 64829 
Якуненко Геннадій Володимирович 65128 
Якунич Андрій Миколайович 66205 
Якутович Сергій Георгійович 65764 
Янковський Ігор Миколайович 64824 
Янченко Галина Михайлівна 65630 
Янчук Олександр (Олесь) Спиридонович 64930 
Яременко Світлана Степанівна 66159 
Яременко Тетяна Георгіївна 64712 
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Яреміч Ольга Олександрівна 64723 
Яремко Світлана Анатоліївна 64854 
Яремко Юрій Іванович 65277 
Яремчук Юрій Євгенович 65850, 65851 
Ярмолюк Микола Олександрович 65730 
Ярних Тетяна Григорівна 65491 
Яров Ярослав Сергійович 66065 
Ярош Олег Михайлович 65952 
Ярошевич Ірина Арнольдівна 64710, 64711 
Ярошенко Ольга Григорівна 65704 
Ясинська Світлана Іванівна (Лана Ясинські) 65418 
Яскевич Сергій Михайлович 65295 
Яценко Анастасія Вікторівна 64837 
Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова) 64933, 64934, 64935, 64936, 64937, 64938, 64939, 

64940, 64941, 64942, 64943, 64944, 64945, 64946, 
64947 

Яценко Світлана Петрівна 65716 
Яцко Ласло Ласлович 64838, 64839, 65483 
Яцков Микола Васильович 65285 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Баранов Андрій Юрійович  65347 
Благодійна організація "Благодійний фонд "Життя в 
усій красі" 

 65047 

Вінницький національний технічний університет  65184, 65185, 65186, 65187, 65188, 65850, 65851, 
66241, 66242, 66243 

Власюк Олександр Васильович  65285 
Воробієнко Петро Петрович  65910 
Демид Анна Євгенівна  65580, 65581, 65587 
Державна установа "Інститут медичної радіології ім. 
С.П. Григор'єва Національної Академії медичних наук 
України" 

 65009 

Державне підприємство "Головний проектно-
виробничий і сервісний центр комп'ютерних 
фінансових технологій" Міністерства фінансів 
України (Головфінтех) 

 64814 

Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний 
центр" 

 64969 

Державне підприємство "Український науково-
дослідний інститут вагонобудування" 

 66285, 66286 

Державне підприємство "Українські спеціальні  
системи" 

 66319 

Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана" 

 65097, 65098 

Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я. Горбачевського" 

 65580, 65581, 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 
65587, 65588 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 65986 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 66293, 66294, 66295 

Дочірнє підприємство "ЄВРОСОФТПРОМ"  65830, 65888, 65889, 65891, 65892, 65893, 65894, 
65895, 65896, 65897, 65898, 65899, 65900, 65901, 
65940, 65941, 65942, 65943, 65944, 65945, 65946 

Дощечкіна Ірина Василівна  66287 
Єрмаков Антон Валерійович  65886 
Єрофєєнко Лариса Василівна  66184 
Загричук Григорій Ярославович  65587 
Запорізький національний технічний університет  65138, 65139, 66292 
Затока Світлана Анатоліївна  64919, 64920 
Іванов Євген Мартинович  64756 
Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної академії наук України 

 65951, 65952, 65953 

Інститут електродинаміки Національної Академії  
наук України 

 65068 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 65346, 65347 

Казенне підприємство "Науково-виробничий  
комплекс "Іскра" 

 66033 

Калмикова Юлія Сергіївна  65937 
Каптур Вадим Анатолійович  65910 
Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 65079, 66273 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 41, 2016 

 

691 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 66325 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 66046, 66047, 66048, 66049 

Комунальне підприємство "Жилкомсервіс"  66311 
Коробко Дмитро Борисович  65583, 65584 
Костенко Павло Павлович  66298 
Костенко Сергій Юрійович  66239 
Костіна Людмила Леонідівна  66133 
Кременчуцький національний університет імені  
Михайла Остроградського 

 66298 

Кудрявцева Оксана Володимирівна  64877 
Лалазарова Наталія Олексіївна  66287, 66288 
Логін Тарас Ігорович  65580, 65581, 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 

65587, 65588 
Луцький національний технічний університет  64735 
Ляпін Олександр Олександрович  66252 
Маріупольський державний університет  65806 
Марценюк Василь Петрович  65580, 65581, 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 

65587, 65588 
Мощенок Василь Іванович  66133, 66252, 66287, 66288 
Науково-виробниче підприємство "НИВА" у вигляді 
Товариства з обмеженою відповідальністю 

 65095 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії 

 64815 

Національна академія внутрішніх справ  65443, 65883 
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  65735 
Національний авіаційний університет  66236 
Національний аерокосмічний університет  
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

 65592 

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

 66182, 66186 

Національний дендрологічний парк "Софіївка" 
Національної академії наук України 

 65365 

Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 64820, 64821 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 64919 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 64920, 65886 

Національний транспортний університет  64767, 64768 
Національний транспортний університет  65881, 65882, 66253 
Національний університет харчових технологій  66040 
Національний фармацевтичний університет  65633, 65634, 65635, 65636, 65637, 65638 
Никифоров Володимир Валентинович  66298 
Новікова Євгенія Борисівна  65141 
Огійчук Віктор Олександрович  65285 
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  65910 
Одеський державний екологічний університет  64865, 64866, 64922, 66065, 66183 
Петренко Юрій Антонович  65935, 65936 
Платонов Олег Ісаакович  64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 

64790, 64791 
Попов Олександр Володимирович  65347 
Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  64840, 64841, 64842 
Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна 
фірма "КРЕОМА-ФАРМ" 

 65414, 65571 
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Приватне підприємство "Науково-дослідне Бюро 
судових експертиз "Сантодор" 

 65664 

Публічне акціонерне товариство "Фармак"  65096 
Саварин Тетяна Володимирівна  65582, 65586, 65588 
Свідло Тетяна Миколаївна  65886 
Сидорук Володимир Антонович  65346 
Служба безпеки України  65435, 65436, 65437, 65438, 65439, 65440, 65441 
Степчук Світлана Іванівна  65285 
Сумський державний університет  65140, 65807, 65934, 66291, 66297 
Тарабанова Валентина Павлівна  66252 
Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 

 65063, 65064 

Технічний коледж Національного університету водного 
господарства та природокористування 

 65285 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтеренс"  65560 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - 
ТРЕЙДЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 65760 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-
ІНЖИНІРИНГ" 

 65066, 65067 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕК-
ТРОКОНСАЛТИНГ" 

 66239 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ 
ПІКЧЕРЗ" 

 65370, 65767, 65768, 65769, 65770, 65771, 65852, 
65853, 65854, 65855, 65856, 65857, 66011 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтекресі 
Бейз" 

 66289 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консал-
тингова компанія "СІДКОН" 

 65122, 65123, 65124 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МАНЕКСІ" 

 65827, 65828, 65829 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮ 
МЕДІА СОФТ" 

 65069 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ППЛ 33-35"  64783, 64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 
64790, 64791 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРО-
ДЕКС ГРУП" 

 66124 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтпа-
норама Плюс Плюс" 

 65075 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тесланд"  64771 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІРАС-12"  65263 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-
аудит-консалтинг" 

 64829 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС АІК-
ЕКО" 

 65507 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕТ-
ПЕЙМЕНТС" 

 65463 

Українська інженерно-педагогічна академія  65905, 65915 
Федишин Назар Євгенович  65580, 65581, 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 

65587, 65588 
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 
Національної академії наук України 

 65449 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 64755, 64756, 64877, 65141, 65935, 65936, 66133, 
66184 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 66185, 66252, 66287, 66288 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 65937 
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Хіміч Олександр Миколайович  65346, 65347 
Хоботова Еліна Борисівна  65937 
Чернецький Дмитро Васильович  65580, 65581, 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 

65587, 65588 
Чистяков Олексій Валерійович  65347 
Шинкаренко Володимир Григорович  64755 
Якуба Євген Антонович  64829 
Яцков Микола Васильович  65285 
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